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MOTTÓNK 
Minőségi nevelőmunkát végzünk. 

Átgondolt Pedagógiai Program szerint működünk. 

Nyitott óvodai modellt alkalmazunk. 

Ismeretek sokszínű átadására törekeszünk. 

 

 

Megtanítjuk a jót, személyes példánkkal. 

Elősegítjük a sokoldalú készség és képességfejlesztést. 

Segítünk eligazodni a külső világban. 

Egészséges életmódra neveljük a gyermekeket. 

Vidám derűs családias légkör kialakítására törekszünk. 

Átélve mondunk mesét, teret engedve a gyermeki fantázia szárnyalásának. 

Rendre, tisztaságra, a környezet védelmére neveljük őket. 
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1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 

 

 
 

Az intézmény neve:      Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 

 

 

Székhelye:      2065 Mány, Mester sor 17. 

 

 

OM azonosító:    029983 

 

 

Csoportok száma:    öt 

 

 

Az intézmény közfeladata:   A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény   8.§ szerint meghatározott óvodai nevelés 

 

 

 

Az alapító és a fenntartó szerv neve és székhelye:  Mány Község Önkormányzata 

         2065 Mány, Rákóczi u. 67  

 

Az intézmény alaptevékenysége: Három (legalább kettő és fél) éves kortól az iskolába 

járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb nyolc éves korig a gyermekek óvodai 

nevelése. 

- A többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése. 

-  Német Nemzetiségi kisebbségi óvodai nevelés ellátás 

 

 

      

 

 

 

 

 



A Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 
Pedagógiai Program 
  

 

7 
 

2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI 

HELYZETKÉP 

 

2.1.TÁRSADALMI SAJÁTOSSÁGOK 

Mány község Fejér és Pest megye határán található, Budapesttől 35 km-re. 

Lakosságának száma közel 2500 fő.  

A munkavállalók nagy része bejáró dolgozó, helyi munkalehetőséget a mezőgazdaság 

és a helyi vállalkozások adnak. 

A település lakossága több nemzetiséget foglal magában. A magyar, szlovák, német és 

cigány őslakosok mellett egyre több család keres Budapestről kitelepülve új otthont 

Mányban. 

A különböző népcsoportok az idők folyamán elfogadták egymás értékrendjét, 

kultúráját, egységes közösséget alkotnak. 

 

2.2.GAZDASÁGI SAJÁTOSSÁGOK 

A település infrastrukturális fejlődése igen dinamikus. A víz-, gáz-, telefon-, és internet 

hálózat bővülése mellett általános iskola, felújított és kibővített óvoda,mini bölcsőde 

orvosi rendelő és gyógyszertár jellemzi az elmúlt időszak főbb beruházásait. 

 

2.3.AZ INTÉZMÉNY SAJÁTOSSÁGAI 

Személyi feltételek 

Óvodapedagógusaink szakmailag felkészültek, rugalmasak, elfogadó, segítő, támogató 

attitűdjük modellt, mintát mutat a gyermekek számára. 

Nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll. 

Intézményünk óvodáiban a teljes nyitva tartás ideje alatt, óvodapedagógusaink 

foglalkoznak a gyermekeinkkel. 

Óvodai nevelésünkben az óvodapedagógusi tevékenység és az óvoda működését segítő 

nem pedagógus alkalmazottaink összehangolt munkájára van szükség, ahhoz, hogy 

sikereket, eredményeket érjünk el. 

A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint migráns gyerekeket nevelő 

pedagógusaink feladata, lehetőséget teremteni arra, hogy a gyermekeink 

megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. 
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SNI és BTM-es gyermekek fejlesztése érdekében speciálisan képzett szakemberek 

közreműködését, és együttműködését biztosítjuk. 

 

 

Tárgyi feltételeink 

Intézményünk rendelkezik Pedagógiai Programunk megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel. 

A csoportszobáink és egyéb helységeink tágasak, világosak, jól felszereltek, biztosítják 

gyermekeink egészségének megőrzését, fejlődését. 

Lehetőséget teremtenek az óvodai munkatársaknak a megfelelő munkakörülményekre, 

a gyermekek komfortérzetének, kényelmének kielégítésére, valamint a szülők 

fogadására. 

Tornaszobánk alkalmas a speciális mozgásfejlesztésre, torna- és mozgásfejlesztő 

eszközökkel megfelelően ellátottak. 

Óvodáink tárgyi eszközeit, berendezéseit a célszerűség, az esztétikusság, gyermekeink 

mozgás és játékigényének kielégítése valamint a biztonságos kivitelezés jellemzi. 

A célszerűség mellett fejlesztéseink során előnyben részesítjük a természetes 

anyagokat, harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vesszük körül 

gyermekeinket. 

Hangsúlyt fektetünk a minőségre, igényességre, tartósságra. 

A tárgyi eszközöket a gyermekek számára hozzáférhető módon, változó testméretüket 

figyelembe véve, biztonságosan helyezzük el. 

Udvaraink parkosítottak, részben füves, részben fedett és beton burkolatúak. 

Homokozók, mozgásfejlesztő játékok, nyáron nap és légfürdőzés, valamint egyéb 

hősölést szolgáló tevékenységeket biztosítunk gyermekeinknek. 

Az eszközök beszerzése folyamatosan történik, amelyeket az intézmény óvodái 

pályázatokon nyert összegekből, illetve alapítványi és költségvetési forrásból 

finanszíroz. 
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3.GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 

 

3.1 GYERMEKKÉP 

 

Valljuk, hogy a gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény 

egyszerre. 

A gyermeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. 

A gyermeki személyiség kibontakozását az őt körülvevő személyi, tárgyi környezet határozza 

meg. 

Alapvető, hogy gyermekink egészséges életvitele, biztonságos, harmonikus fejlődése biztosított 

legyen, az egyéni és eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével, s ennek érdekében a 

prevenció elsődlegesen érvényesüljön. 

A gyermek, mint fejlődő személyiségnek fejlődését meghatározzák a genetikai adottságok, az 

érés sajátos törvényszerűségei és a spontán, tervszerűen alkalmazott környezeti hatások. 

Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki 

személyiség kibontakoztatására törekszik, amit a játék elsődlegességével, az élmények 

feldolgozásával, támogató környezetben valósítunk meg. Az egyéni és eltérő gyermeki 

adottságok, a másság figyelembevétele – az integráció megvalósítása - kiemelt szempont a 

gyermekek nevelésében.  

Az óvodáskor szenzitív időszak a különbözőségek elfogadásában, ennek megélése 

eredményeként a felnövekvő gyermek maga is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé válik. 

Biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést összhangban a multi- és 

interkulturális nevelés szemléletével. Programunk biztosítja a nemzetiségi csoportokban lévő 

gyermekek számára az egyenlő hozzáférést a kisebbségi nyelv elsajátításához, a hagyományok 

és a kultúra megismeréséhez.  

Óvodáskor végére tudatosuljon és alapozódjon meg bennük a család, az apa és anya szerepének 

fontossága, ugyanakkor a nemek egyenlő értéke, a család a nemzet megtartó ereje. 
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3.2 ÓVODAKÉP 

 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Intézményünk a köznevelési 

rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek 

harmadik (esetenként 2,5) életévétől az iskolába lépésig.  

Intézményünk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú 

gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.  

Az óvodáskorban, óvodánk miközben teljesíti óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő 

funkcióit, gyermekeinkben megteremtődnek a kisiskoláskorba való átlépés belső pszichikus 

feltételei.  

A migráns gyermekeink óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, 

átörökítését, a nyelvi nevelést, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 

Biztosítjuk a nemzetiség nyelvének megismeréséhez szükséges sokszínű tevékenységeket, 

kiemelten kezeljük a szabad játékban rejlő lehetőségeket. 

Feladatunknak tekintjük a német nép kultúrájának megismerését, nyelvének folyamatos 

fejlesztését. A német kisebbség hagyományőrző rendezvényein a gyermekekkel és a szülőkkel 

közösen veszünk részt. 

A kétnyelvű nevelés helyi programjának cél, feladat, és tartalomrendszere az Óvodai Nevelés 

Országos Alapprogramjára, a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei 

valamint a Pedagógiai Program alapelveire épül. 
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4. ALAPELVEINK, CÉLJAINK, FELADATAINK 
 

ALAPELVEINK 

 

➢ A gyermeknek joga van az életkorának és fejlettségének megfelelő óvodai életrendhez, biztonságos, egészséges környezethez, a szabad 

játékhoz, a gyermek személyiségéhez igazított pedagógiai hatások alkalmazásához.  

➢ Az óvodai nevelés gyermekközpontú, inkluzív, a családi nevelést kiegészítő, a szülővel együttműködő. A gyermeket óvja, védi, tiszteli, 

szereti, megbecsüli. Elősegíti sokoldalú, harmonikus fejlődését, személyiségének kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését, az életkori 

és egyéni sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemet figyelembe veszi, felelős a gyermek testi, érzelmi, erkölcsi, anyanyelvi, értelmi 

fejlődéséért.  

➢ Biztosítja az egyenlő hozzáférést a nemzeti, etnikai kisebbségnek, valamint a migráns szülők gyermekeinek.  

➢ A nemzeti, nemzetiségi, továbbá a migráns szülők gyermekeinek biztosítja az egyenlő hozzáférést, valamint az önazonosság megőrzését, 

ápolását, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.  

➢ Megteremti a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált óvodai nevelését, a másságot elfogadó környezetet, amelyek elősegítik a 

harmonikus személyiségfejlődésüket.  

CÉLJAINK FELADATAINK 

 

➢ Óvodás gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődésének 

elősegítése  

➢ Szeretetteljes, inkluzív, bizalommal teli, a gyermek érdekeit, 

egyéni igényeit szem előtt tartó óvodai nevelés  

➢ Gyermeki személyiségük kibontakoztatása, a hátrányok 

csökkentése, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az 

eltérő fejlődési ütem figyelembe vétele (ideértve a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekeink ellátását)  

➢ Az életszerűség, az érzelmi megközelítés, a természetes 

helyzetek domináljanak a tevékenységeinkben, kiemelten a 

játékban megvalósuló tanulási folyamatokban  

➢ Gyermekeink érzelmi biztonságban, egészséges körülmények 

között önmagukhoz mérten fejlődjenek a sikeres iskolakezdés 

érdekében 

 

➢ Az inkluzív miliő megteremtése, amelyben minden gyermekünk 

biztonságban, felszabadultan tevékenykedhet, egészségesen 

fejlődhet 

➢ A szabad játék biztosítása folyamatos életszervezésben, 

megteremteni a tevékenységekhez szükséges eszközöket, 

körülményeket, rugalmas napirendet. 

➢ Meghatározni a műveltségtartalmak átadásának szervezeti 

kereteit, a hatékony ismeretnyújtás, a készség, 

képességfejlesztés érdekében 

➢ A gyermekeink szükségleteinek megfelelő egyéni bánásmód, 

differenciált fejlesztés átfogó tervezése, gyermekek 

megismerése, fejlesztése. Személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása 

➢ A gyermekvédelmi munka hatékonyságának növelése. 

➢ Pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolat erősítése 
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➢ A speciális nevelési szükségletekhez, életkori sajátosságokhoz 

igazodó pedagógiai segítségnyújtás, szocializálás, az óvoda 

előremutató, hatékony kapcsolatrendszerével 

 

 

 

➢ A gyermek személyére szabott egyéni fejlesztő program 

kidolgozása, tehetséggondozás 

➢ Partneri igények ésszerű megvalósítása 

➢ Az óvoda – iskola átmenet zavartalan biztosítása 

➢ Az intézmény jogszerű, törvényes, gazdaságos működtetése 

➢ A szülők, gyermekek szociális, társadalmi helyzetének, 

környezeti elvárásoknak figyelembevétele 
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5. ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 
 

5.1 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 
CÉLJAINK FELADATAINK 

 

 
➢ A gyerekek egyéni sajátosságainak figyelembevételével a belső 

igény kialakítása az egészséges életmód természetes befogadására 

és követésére (a gyermekek optimális testi-és lelki fejlődése 

érdekében)  

 

➢ Gyermekeink környezettudatos magatartásának megalapozása  

 

➢ A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, komplex fejlesztése, 

hátrányok kompenzálása, tehetséggondozás  

 

➢ A szülővel pozitív töltésű nevelőpartneri viszonyban 

megalapozzuk gyermekeink környezettudatos magatartását  

 

 

 

 

 
➢ A gyermek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése, testi 

képességinek elősegítése, prevenció, korrekció  

➢ A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése  
➢ A testi képességek fejlődésének segítése  

➢ A gyermekek egészségtudatos magatartásának kialakítása, 

megőrzése, védelme. A betegség megelőzés szokásainak alakítása  

➢ Az egészséges életmód, a testápolása tisztálkodás, az 

étkezés,különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só 

és telített zsírtartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a  

zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának 

ösztönzése. 

➢ A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és 

biztonságos környezet megteremtése  

➢ A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások 

kialakítása, a környezettudatos magatartás magalapozása 

➢ Megfelelő szakemberek bevonásával, a szülővel, óvodapedagógussal 

együttműködve, speciális, egyénre szabott nevelési feladatok ellátása  

➢ Sajátos nevelési igényű gyermekek érzelmi biztonságának 

megteremtése, a fejlesztés az egész napi folyamatba való integrálása, 

differenciálása  
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A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése 
 

 

A helyes életritmus 

kialakítása 

 

➢ Folyamatos és rugalmas napirend kialakítása, az ismétlődő tevékenységek biztosítása, különös tekintettel a 

gyermek élettani szükségleteire, valamint az intézmény nyitva tartására.  

➢ Nyugodt biztonságos légkörben történő, a gyermekek életkorához igazított szokás – normarendszer felállítása,  

figyelembe véve a gyermek egyéni fejlettségét. 

 

Gondozás 

 

- Testápolás 

- Öltözködés 

- Életmód 

 

 

 

 

 
➢ Bensőséges, inkluzív, bizalmas kapcsolat kialakítása gyermek – óvónő, gyermek – pedagógiai munkát közvetlen 

segítő (dajka), gyermek - gyermek között.  
➢  A gyermek testi komfortérzetének kielégítése.  
➢ A korosztályoknak megfelelő szinten: szokások gyakoroltatása testápolás, öltözködés, kulturált étkezés, 

önkiszolgálás területén.  
➢ A személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása – felügyelet és segítségnyújtás a gyermekek higiénikus 

környezete érdekében.  

➢ Egyéni sajátosságok megismerése, rendszeres súly és magasságmérés elvégzése.  

➢ Öltözködésnél az egyéni tempó figyelembevétele, a praktikus, ízléses ruházat kihangsúlyozása.  
➢ Étkezésnél lehetőség szerint a folyamatosság, önkiszolgálásra nevelés biztosítása, a kulturált étkezési szokások 

kialakítása, rögzítése.  

➢ A gondozás minden területén az egyéni adottságok, életkori sajátosságok figyelembevétele.  

➢ Egészségmegőrzés, egészségvédelem, betegségmegelőzés feltételeinek biztosítása /Egészséghét projekt, 

szakemberek bevonása/.  
 

Testi nevelés  

 

- Mozgás, edzés 

- Levegőzés 

- Egészségnevelés 

- Pihenés 

 

➢ A gyermek testi szükségleteinek, természetes mozgásigényének kielégítése, harmonikus, összerendezett 

mozgásfejlődésének elősegítése, egészségük védelme, edzése, pihenésük biztosítása.  

➢ A testi szükségletek és a természetes mozgásigény kielégítését a gyermek fejlettségének, sérülés-specifikumának 

megfelelően, mozgásra inspiráló biztonságos környezetben végezzük. 

➢ Lehetőség nyújtása a biztonságos, mindennapos mozgásos tevékenységre szabad és kötött formában egyaránt. 

Az évszaknak megfelelően, az időjárás függvényében a szabadlevegőn való tartózkodás – lég, - nap,- vízfürdő, 

biztosítása, a csoportszobák rendszeres szellőztetése.  

➢ Az óvoda helységeinek kifogástalan tisztaságának biztosítása, az eszközök, használati tárgyak folyamatos 

ellenőrzése, karbantartása, balesetforrások elhárítása.  

➢  A gyermekek pihenése érdekében nyugodt légkör és alvásidő biztosítása, halk zene és mese, testi kontaktus 

lehetősége.  
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A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

 
 

 

Óvodás kor végére a gyermek: 

 

 

➢ Önállóan tisztálkodik 

➢ Önállóan  fogat mos, 

➢ Önállóan fésülködik, 

➢ Önállóan használja a WC-t  

➢ Zsebkendőt önállóan használja  

➢ Az asztalt önállóan teríti, esztétikusan helyezi el az edényeket  

➢ Kulturált étkezési szokásokat ismeri  

➢ Megfelelően használja az evőeszközöket  

➢ Ruházatára vigyáz, tisztán tartja, összehajtva helyére teszi  

➢ Tud cipőt fűzni  

➢ Tud cipőt kötni  

➢ Tud gombolni (ruházat) 

➢ Tud hajtogatni (ruházat, takaró, terítő, szalvéta) 

➢ Segít a kisebbeknek, társainak a különböző önellátásra irányuló tevékenységekben  

➢ Ügyel az őt körülvevő környezet rendjére, óvja, védi a természetet 
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5.2 ÉRZELMI, ERKÖLCSI, ÉS AZ ÉRTÉKEORIENTÁLT KÖZÖSSÉGI NEVELÉS 
CÉLJAINK FELADATAINK 

 

➢ Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, nyugodt légkörben, 

állandó értékrend mellett, a gyermekek erkölcsi, érzelmi és 

akarati tulajdonságainak fejlesztése 

 

➢ Gyermekeink közösségi életre való felkészítése 

➢ Az emberei különbözőségeket értsék, elfogadják, tiszteljék, 

kezeljék azt természetesen. 

 

➢ Inkluzív pedagógia megvalósítása 

 

 

➢ Kötődjenek szülőföldjükhöz, érzelmi, erkölcsi kötelék fűzze 

őket hazájukhoz, lakóhelyükhöz, a magyar kultúrához 

 
➢ Óvodába lépéstől kezdve pozitív érzelmek közvetítése, ezek 

kialakulásának elősegítése és fenntartása a gyermekben  

➢  Egymás közötti bizalom, pozitív attitűd kiépítése: /a gyermek, a 

szülő és az óvoda alkalmazottai között/  

➢ Közös élményre épülő, közös tevékenységek megszervezése 

➢ Egymás iránti tolerancia, empátiakészség kialakítása  
➢ Gyermekeink szociális érzékenységének, ezen belül én tudatának 

fejlesztése, önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek támogatása. 
➢ Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek önálló személyiségének 

elfogadása differenciált fejlesztése  
➢ A szociális viselkedéshez szükséges érzelmi, akarati tulajdonságok, 

kompetenciák alakítása (szükségletek, hajlamok, attitűdök, rutinok, 

meggyőződések)  
➢ A gyermekek erkölcsi tulajdonságainak megalapozása /együttérzés, 

segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség/  

➢ Alapvető erkölcsi tulajdonságok, szokás és normarendszer 

kialakítása  

➢ Az óvodai dolgozók modellértékű kommunikációja, bánásmódja, 

viselkedése  
➢ A szűkebb és tágabb környezet gyermek közeli, érzelem dús 

megismertetése, ünnepek megtartása, hagyományápolás  

➢ A nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek a 

hazaszeretet és a szülőföldhöz és családhoz való kötődés 

megalapozása. 
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A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése 

 

 

 

➢ Biztonságos, inkluzív, stabil, értékeket közvetítő, nyugodt légkör megteremtése óvodáskor végéig.  

 
➢ Óvodásainkat, a természetben és emberi környezetben megmutatkozó jóra, szépre, szülőföldünk szeretetére, megbecsülésére neveljük. Változatos 

lehetőségekkel biztosítjuk gyermekeink számára a sok közös élmény szerzését  ( jeles napok, hagyományok, ünnepek, programok   négy 

évszakon belül).  

 

➢ A beszoktatást pozitív érzelmi hatás mellett folyamatosan és fokozatosan valósítjuk meg, igény szerint a szülők bevonásával.  

 
➢ A beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása a családi háttér ismeretében, a személyiségjogok tiszteletben tartásával. 

 

➢ Nevelőmunkánkban motiváló erő legyen a dicséret, a buzdítás, az érintés varázsa.  
 
➢ Arra törekszünk, hogy a dolgozók attitűdje szeretetteljes, türelmes, elfogadó legyen, pozitív mintát adjanak. 

 

➢ Megvalósítjuk az egyéni differenciált nevelést, támogatjuk a különbözőségek elfogadását, önérvényesítő törekvéseket. 

 

➢ A csoport életritmusát, szokás-normarendszerét úgy alakítjuk, hogy figyelembe vesszük a gyermekek egyéni sajátosságait, rugalmas napirendjét. 

Biztosítjuk a szabad játékban, tevékenységekben megvalósuló tanulást.  

 

➢ A szülőkkel jó kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn, annak érdekében, hogy a csoport légköre családias, derűs, érzelmi biztonságot adó 

legyen. 

 

➢ A nehezen szocializálható, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű valamint a kiemelkedő képességű 

gyermekek nevelése, fejlesztése érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a megfelelő szakemberekkel, tehetséggondozás  
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A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

 
 

 

Az óvodás kor végére a gyermek: 

 

➢ Tiszteletben tartja társai szokásait 

➢ Társai különbözőséget elfogadja 

➢ Szívesen, örömmel jön óvodába  

➢ Önálló a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás területein (kérés, köszönés, köszönetnyilvánítás, válaszadás, megszólítás)  

➢ Önállóan nyilvánít véleményt, önállóan dönt választási helyzetekben  

➢ Rendelkezik az alapvető erkölcsi tulajdonságokkal  

➢ Ismeri és érti az óvodapedagógus metakommunikatív jelzéseit  

➢ Együttműködik a közös cél érdekében, örül a csoport közös sikereinek  

➢ Érdeklődik a társai és a felnőttek iránt  

➢ Társas, baráti kapcsolattal rendelkezik a csoportban  

➢ Megkezdett munkát befejezi 

➢ Észreveszi a környezete rendjét megbontó elemeket, korrigálni tudja az ilyen jellegű helyzeteket 

➢ Felajánlja segítségét a felnőttnek, gyermek társainak, ha ennek szükségét látja  

➢ Érdeklődővé, nyitott az őt körülvevő világ iránt. 

➢ Egészséges „én tudattal” rendelkezik 

➢ „Magyarságtudattal” rendelkezik  

➢ Megfelelően oldja meg a konfliktusokat, megfelelő szavakat használ a konfliktus rendezése során 

➢ Ha szüksége van valamire társától, megvárja míg az illető befejezi amivel éppen foglalkozik 

➢ Mielőtt elvenne valamit a másiktól elkér 

➢ Pozitív érzelmi viszonnyal rendelkezik a német nemzetiségi kultúra és nyelv iránt. 

➢ Képes a német  nemzetiségi kulturális hagyományokat és szokásokat megjeleníteni 

➢ Családon belül ápolják és fejlesztik a nemzetiségi hagyományokat 
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5.3 ANYNYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS 
CÉLJAINK FELADATAINK 

 

 

 
➢ Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés 

közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs 

kedvének fenntartása, ösztönzése  

 

➢ A magyar nyelv szépségének, kifejezőerejének 

megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal, megalapozzuk a 

gyermek biztonságos önkifejezését, gyarapítjuk aktív és passzív 

szókincsét az óvodai élet minden tevékenységében  

 

 

➢ Az óvodai nevelés és a családi nevelés eredményeként a gyermek 

belső érésének elősegítése, önmagához viszonyított fejlesztése  

 

➢ Az iskolai élet megkezdéséhez szükséges színt elérése  

 
 

 

 

 
➢ Az óvodai nevelőtevékenység egészében biztosítanunk kell a 

kommunikáció lehetőségét, helyes mintaadással, 

szabályközvetítéssel, beszélő környezetben  

 

➢ Az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságaira, valamint meg lévő 

tapasztalataira és ismereteire építve, további élmények biztosítása 

különböző tevékenységekben és ezek élethelyzetekben való 

gyakorlása  

 

➢ A teljes óvodai élet keretében – különösen a játék tevékenységen 

belül spontán és irányított ismeretnyújtás, az intellektuális tanuláshoz 

szükséges kognitív képességek fejlesztése (megfigyelés, emlékezet, 

figyelem, gondolkodás, kreativitás)  

 

➢ Differenciált egyéni képességfejlesztés, egyéni fejlesztési terv 

alapján  

 
➢ Figyelem-összpontosításra motiválás  

 

➢ A kiemelkedő képességű gyermekek egyéni fejlesztése  

 
➢ A család megismerése, a beszéd fejlesztése, egyéni sajátosságok, 

nemzeti hovatartozás figyelembe vételével  

 
 

➢ Hatékony közös munka fenntartás a logopédussal 
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A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése 

 

 
➢ Derűs, nyugodt csoportlégkör, hely és idő biztosítása a mikrocsoportos tevékenységekhez, differenciált fejlesztéshez, valamint a szabad 

kommunikációhoz.  

 

➢ Beszédhelyzetek, kommunikációs helyzetek teremtése, beszédkedv felkeltése, (szükség esetén logopédus bevonása).  

 

➢ Az anyanyelvi nevelés, értelmi fejlesztés lehetőségeinek biztosítása az óvodai élet minden területé. Természet és társadalmi környezet 

jelzéseinek, nonverbális közléseinek észrevetetése, megismertetése. 

 

➢ Építünk a gyermeki kíváncsiságra, figyelembe véve az egyéni érdeklődéskört. 

 

➢ Szociális kontaktus, kötődés, kommunikáció megvalósulása – különös tekintettel az SNI gyermekeknél 

 

➢  Életkoruknak megfelelően komplexitásra épülő tervszerű és spontán szerzett ismeretek rendszerezése, bővítése, különböző 

élethelyzetekben való gyakorlása. Változatos, sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása, amely a későbbiekben élményként előhívható.  

 

➢ A gyermekek megismerése, fejlesztése különböző tevékenységek során. Kiindulópont a gyermekek egyéni fejlettsége, erre alapozunk, 

különös tekintettel a hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, migráns valamint a kiemelkedő képességű 

gyermekekre. 

 

➢  Értelmi nevelésünk fontos kritériuma a tudatos tervezés, a pozitív megerősítés, és a szituáció érzékeny óvónői magatartás állandó 

jelenléte.  

 

 

➢ A pszichikus képességstruktúrák fejlődésének egyéni nyomon követése, a szükséges fejlesztési feladatok megtervezése és beépítése a 

gyakorlatba. 
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A  fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

 
 

 

Az óvodás kor végére a gyermek: 

 

➢ Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél  

➢ Minden szófajt használ  

➢ Különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot 

➢ Tisztán ejti a magán és mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek)  

➢ Végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét 

➢ Követni tudja a kéréseket, utasításokat 

➢ Érdeklődő, nyitott minden új iránt  

➢ Törekszik a végzett tevékenységek összefüggéseinek felfedezésére  

➢ Rendelkezik problémamegoldó, problémafelismerő képességgel  

➢ Aktívan részt vesz a különböző tevékenységekben. 

➢ Német nyelvű kommunikációs helyzetekben tájékozódni tud. 

➢ Lakóhelyen használt tájnyelven (sváb) íródott történetek ismer. 

➢ Érti a német nemzetiségi nyelven közölt tartalmakat. 
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6. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE, A TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZETI KERETEI  

  
 

CÉLJAINK FELADATAINK 

 
➢ A gyermekek életkorának és egyéni sajátosságainak megfelelő 

életritmus és rendszeresség kialakítása, az ismétlődések által 

érzelmi biztonság megteremtése  

➢ A gyermekek egészséges, tevékenységekben megnyilvánuló 

fejlődéséhez a folyamatos és rugalmas napirend, hetirend 

biztosítása, melyet a gyermekcsoportok óvoda pedagógusai 

alakítanak ki  

➢ A rugalmas napirend kialakításával megfelelő időtartamú, 

párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek biztosítása, 

amely fejleszti a gyermekek együttműködő képességét, faladat 

tudatát. Növekvő időtartamú, (5-35 perces) csoportos 

foglalkozások tervezésével, szervezésével.  

 

 
➢ A gyermekek szükségleteit, igényeit figyelembe véve a stabilitás, 

folyamatosság, rendszeresség, rugalmasság jegyében szervezett 

napirend, hetirend kialakítása  

➢ A gyermek komfortérzetéhez szükséges optimális körülmények 

biztosítása  

➢ Folyamatos szabad játék lehetőségeinek megteremtése  

➢ A tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása  

➢  A gondozást kiemelten kezeljük, mivel az óvodapedagógus a 

gondozás során nevel, építi kapcsolatait a gyermekkel, segíti 

önállóságának fejlődését együttműködve a pedagógiai munkát 

segítő dajkával 

➢ A tevékenységbe ágyazott tanulás komplex készség és képesség 

fejlesztésének megteremtése (hely, idő, eszköz, élmény)  

 

Megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése 

 

➢ Az intézmény a gyermekek érdekének megfelelően, életkoruk függvényében homogén vagy heterogén csoportokat alakít ki.  

➢ Az óvodapedagógus által szervezett tanulási tevékenységek szervezeti keretei kötetlen jellegű és kötött jellegű, 5-35 perces időtartamú.  

➢ A fejlesztési tartalmak szervezeti formái lehetnek: egyéni, páros, mikro csoportos és frontális. 

➢ A szervezett mozgásfejlesztés, testnevelés kis – középső - és nagycsoportban egyaránt kötött formában történik.  

Hetirendünkben határozzuk meg a domináns tevékenységek sorát. Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, aki a teljes 

nyitva tartás alatt foglalkozik a gyerekekkel. A hetente rendszeresen visszatérő tevékenységek biztosítják a különböző fejlesztési tartalmak harmonikus 

egyensúlyát. A heti rendben meghatározott domináns tevékenységek, az aktualitástól, spontaneitástól a szituációktól a gyermekek igényeitől, illetve 

az időpontokhoz kötött gyermekprogramoktól függően változhatnak. Fontosnak tartjuk a komplexitásban rejlő lehetőségeket, valamint a szabad játék 

kitüntetett szerepét. Heterogén csoport összetétel esetén a gyerekek életkorának és fejlettségének függvényében alakul a választható tevékenységek 

aránya. Napirendünk biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységekhez.  

Rugalmassága a gyermek életkorához, szükségleteihez igazodik – különös tekintettel a SNI, HH, HHH, migráns, kiemelt figyelmet igénylő gyerekek  
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6.1 NAPIREND 

IDŐ/ÓRA TEVÉKENYSÉG 

6.30-9.00 Folyamatos érkezés. Gyermekek 

fogadása. Szabadjáték 

7.30-9.00 Párhuzamos tevékenységek: 

Mindennapi testnevelés 

Szabad játék, óvónő által 

kezdeményezett tevékenység, 

tízórai folyamatos vagy kötött 

formában.  
 

 

9.15-10.30 Tevékenységekben megvalósuló 

tanulás a heti rendben rögzítettek 

szerint, (max. 35 perc) Játékba 

integrált egyéni és csoportos, mikro 

csoportos tevékenységek. 

Részképességek fejlesztése. 

10.30-11.30 Játék a szabadban 

11.30-12.30 Testápolási tevékenységek, ebéd 

12.30-14.30 Mese,pihenés 

14.30-17.30 Párhuzamos tevékenységek:  

Átöltözés, mosdóhasználat, 

uzsonna, szabad játék, szabadon 

választott tevékenység, óvónő által 

kezdeményezett tevékenység  
 

 

Az étkezések megtartása mellett a napirendet minden csoport rugalmasan kezeli az aktuális 

események, tevékenységek figyelembe vételével. 
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6.2.  HETIREND 

Csoport Tevékenységekben megvalósuló 

tanulás 

Heti alkalom 

 

 

Kis 

➢ Verselés  mesélés 

➢ Mindennapi testnevelés 

➢ Ének - zene, énekes játék, gyermektánc 

➢ Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

➢ Külső világ tevékeny megismerése 

Naponta 

Naponta 

1 

1 

1 

 

 

 

 

Középső 

 

 

➢ Verselés  mesélés 

➢ Mindennapi testnevelés 

➢ Ének - zene, énekes játék, gyermektánc 

➢ Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

➢ Matematikai tartalmú tapasztalatok 

➢ Külső világ tevékeny megismerése 

Naponta 

Naponta 

1 

1 

1 

1 

 

 

Nagy 

 

 

 

 

➢ Verselés  mesélés 

➢ Mindennapi testnevelés 

➢ Ének - zene, énekes játék, gyermektánc 

➢ Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

➢ Matematikai tartalmú tapasztalatok 

➢ Külső világ tevékeny megismerése 

Naponta 

Naponta 

1 

1 

1 

1 

Az óvodás gyermek számára a kötetlenség a legalkalmasabb tevékenységi keret, foglalkozási 

forma, amely biztosítja számára a szabad játékot, a tevékenységek szabad megválasztását.  

Az óvodapedagógus tudatosan és tervszerűen biztosítja a fejlődéshez szükséges, differenciált 

tevékenykedtetés feltételrendszerét. Az óvoda csoportnaplójának heti rendje tartalmazza a kötött 

formában megvalósuló tanulási tevékenységek gyakoriságát.  

A gyermeki tevékenység változatos formája valósul meg: egyéni, páros és mikro csoportos 

szervezéssel. A tanulás lehetséges formái: a spontán játékos tapasztalatszerzés, a játékos, 

cselekvéses tanulás, a gyermeki kérdésekre épülő ismeretszerzés, az utánzásos minta, 

modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás, szokások alakítása, az óvodapedagógus által 

irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, gyakorlati probléma megoldás.  
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6.3  AZ ÓVODAI NEVELŐMUNKA TERVEZÉSE 
 

Célunk: A tervezés módja, formája és tartalma koherens legyen a Pedagógiai Programban megfogalmazott alapelvekkel, célokkal, feladatokkal. 

Feladatunk: A pedagógiai tervezés struktúrájának kialakítása, elvek meghatározása 

PEDAGÓGIAI TERVEZÉS DOKUMENTÁLÁSÁNAK STRUKTÚRÁJA 

 

 

 

     

     

  

 

       

   

 

 

 

 

 

 

ÓVODAI NEVELÉS 

 ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA 

KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY SNI IRÁNYELVEK 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

AZ ÓVODAVEZETŐ MUNKATERVE 

AZ EGYÉNI FEJLŐDÉS DOKUMENTUMAI 

(óvodapedagógusok) 

CSOPORTOK NEVELÉSI, FEJLESZTÉSI 

TERVEI, ÉRTÉKELÉSEI 

(csoportnapló-óvodapedagógusok) 

GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYÉNI 

FEJLESZTÉSI TERVEI 

 

 (GY 
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                                                                   6.3.1 TANULÁSI TARTALMAK TERVEZÉSE 
 

CÉLJAINK FELADATAINK MEGVALÓSULÁS FOLYAMATA 

 

Éves feladatterv (4 évszakra lebontva) 

elkészítése a fejlesztő tevékenységekhez 

 

 

Éves feladatterv lebontás heti tervekre 

A feladatterv tartalmazza azoknak az 

ismereteknek a körét, amelyekkel az óvodában 

az óvodai élet alatt, minden gyermeknek 

találkoznia kell. 

A módszereket, témákat, a fejlesztés ütemét, 

eszközeit szabadon megválasztva, a 

szituációkat figyelembe véve, az 

óvodapedagógus választja meg. Csoportok 

nevelési terve. 

 

A csoport nevelési terve és értékelése 

 
CÉLJAINK FELADATAINK MEGVALÓSULÁS FOLYAMATA 

 

 

 

A csoportok nevelési terve tartalmazza az 

óvodapedagógusok tervező munkájának 

elveit, ellenőrző és értékelő dokumentumok, 

módszerek tartalmát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nevelési tervek, értékelések elkészítése: 

 

- Pedagógiai Program 

- éves vezetői munkaterv 

- feladattervek alapján 

 

            csoportos óvónők készítik el. 

 

A csoportnaplónk tartalmazza a Pedagógiai 

program általános feladatainak éves tartalmát, 

tevékenységek rendszerét: 

 

➢ Egészséges életmódra nevelés  

➢ Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

Anyanyelvi nevelés, értelmi fejlesztés 

➢ Játék  

➢ Tevékenységekben megvalósuló 

tanulás Verselés, mesélés  

➢ Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

➢  Mozgás 

➢  Külső világ tevékeny megismerése 
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➢  Munka jellegű tevékenységek  

➢ HH, HHH,SNI,BTM, migráns, 

kiemelkedő képességű gyermekek 

nevelésével kapcsolatos feladatok 

➢ Partnerekkel való kapcsolattartás 

Gyermekvédelmi munka 

➢ Óvodai hagyományok, ünnepek, jeles 

napok, rendezvények. 

A tervezés és értékelés féléves. 
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6. 3. 2.  A GYERMEKEK EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE AZ EGYÉNI ÉRTÉKELÉS ÉS A FEJLESZTÉS 

DOKUMENTUMAI 
 

CÉL FELADAT TARTALOM FEJLESZTÉS 

FOLYAMATA 

ÉRTÉKELÉSEK, 

FEJLESZTÉSEK 

RÖGZÍTÉSE 

 

➢ A gyermekek 

személyiségfejlődésének 

nyomon követése  

 

➢  SNI, HH, HHH, BTM, 

migráns és kiemelt 

figyelmet igénylő 

gyermekek differenciált 

nevelése, fejlesztése  

 

➢ Részképesség zavarok 

feltárása a korrigálás 

érdekében  
 

 

 
➢ A gyermekek 

aktuális fejlettségi 

állapotát tükröző 

személyiségjegyekre 

kiterjedő 

megfigyelés  

➢ Megfigyelések 

rögzítése  

➢ Gyermekek számára 

egyéni fejlesztési 

tervek készítése  

➢ 5. életévét betöltött 

gyermekek 

célirányos mérése  

➢ Vizsgálati kérelmek 

benyújtása az eltérő 

fejlődési ütemű 

gyermekek esetében  

 

 
 

 

 

➢ Anamnézis 

adatlap 

 

 

➢ Egyéni fejlesztési 

tervek 

 

➢ Egyéni fejlődési 

lap 
 

➢ Összesítő lap a 

gyermekek 

egyéni 

fejlődéséről 

(kimenetkor) 

 

➢ Vizsgálati 

kérelem  

 

➢ Szakvélemények  
 

 

 

➢ Óvodával való 

ismerkedés 

(befogadás)  

➢ Nevelési 

feladatok 

megvalósítása 

a tervezések 

alapján  

➢ Gyermekek 

egyéni 

fejlődésének 

megfigyelése, 

megfigyelések 

rögzítése, 

értékelése  

➢ Egyéni 

fejlesztési 

tervek 

elkészítése  

➢ Szükség esetén 

szakemberek 
 

 

 

➢ Féléves 

pedagógiai  

 

➢ Tervezések  
 

 

➢ Egyéni 

fejlődési lap  

 

➢ Egyéni 

fejlesztési terv  

 

➢ Összesítő lap a 

gyermekek 

egyéni 

fejlődéséről 

(kimenetkor) 
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7. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 
 

7.1 JÁTÉK 
 

Az óvodában a szabad játék a leghatékonyabb eszköz a gyermekek nevelésére. Kiemelt tevékenység, mely biztosítja a gyermekek 

önmegvalósítását, érzelmeik, vágyaik, lelki állapotuk önkifejezésének lehetőségét és fejlettségüknek legfőbb mutatója. 

CÉLJAINK FELADATAINK 

 

 

 

 

➢ A szabad játék, mint örömforrás erősítse a gyermekek 

pszichikumát, kreativitását, adjon hosszantartó, zavartalan 

élményt, járuljon hozzá a kiegyensúlyozott, boldog 

óvodáskor megéléséhez  

 

➢ Gyermekeink számára legyen a játék kiemelt jelentőségű, 

tájékozódó, mozgást az egész személyiséget fejlesztő, 

élményt adó tevékenység  

 

➢ SNI, HH, HHH, migráns gyermekek számára a szabad játék 

biztosítása legyen a szocializáció elsődleges színtere  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ A szabad elmélyült, önkéntes, spontán, folyamatos játék 

lehetőség biztosítása  
➢ A játék feltételrendszerének megteremtése, hely, idő, eszköz, 

megfelelő csoportlégkör, élményszerző lehetőségek a gyermeki 

fantázia kibontakoztatását segítő eszközök, anyagok biztosítása  

➢ A társas kapcsolatok fejlesztése: szeretet, barátság, empátia, 

tolerancia, szerepvállalás  

➢ A gyermekek számára az érzelmi biztonság megteremtése, a 

kérdezés, a beszélgetés, mozgásszabadság biztosítása  

➢ A szabad játékban biztosítani kell az óvodapedagógus utánozható 

mintáját, mely lehetővé teszi a gyermekek közötti játékkapcsolat 

kialakulását  

➢ Az óvodapedagógus a játék folyamatában bevonható társ, segítő, 

kezdeményező mintát kell, hogy mutasson  

➢ Az óvónői kreativitásra, tapasztalatára építve a játékeszközök 

folyamatos fejlesztése  

➢ Játéktevékenység megszervezését biztosítjuk mozgásos 

játéklehetőségekkel  

➢ Fejlesztjük az SNI, HH, HHH, migráns gyermekek 

személyiségének differenciált fejlesztését játéktevékenységen 

keresztül, fejlettségtől függő, fokozódó komplexitású játékok 

megtanításával, megszerettetésével. 
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A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése, a fejlesztés várható eredménye 
 

 

 

 

➢ Jó napirend kialakításával biztosítjuk a szabad játék túlsúlyának érvényesülését, hosszantartó, zavartalan játékidőt és a gyermekek 

számára a fejlettségüknek megfelelő játékeszközöket, a megfelelő csoportlégkört.  

 

➢ A gyermeki fantáziát segítő anyagok, eszköz élményszerző lehetőségek álljanak a gyermekek rendelkezésére. A játékeszközök 

folyamatos bővítésére és fejlesztésére törekszünk.  
 

 

➢ A szabad játékokhoz megfelelő helyet, egyszerű, alakítható, gyermeki fantáziát kibontakoztató anyagokat, eszközöket, játékszereket 

biztosítunk, melyek lehetőséget adnak a különböző játékformákhoz: gyakorló játék, szimbolikus szerepjáték, barkácsolás, dramatizálás, 

bábozás, szabályjáték, konstruáló építőjáték, udvari játék. 

 

➢ Az óvónő tudatos irányító, segítő jelenléte mindig a játszók igényeihez igazodik, utánozható mintát  
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 

 
 

 

 

Az óvodáskor végére a gyermek: 

 

➢ Életkorának megfelelő játékot választ 

➢ Bekapcsolódik a közös játékba 

➢ Játékot kezdeményez 

➢ Követi és betartja a megismert szabályokat 

➢ Szívesen báboz 

➢ Elviseli a vesztett helyzeteket 

➢ Elfogadja társai ötleteit, javaslatait 

➢ Vállalja az alá, fölérendeltségi viszonyt, negatív szerepeket is elvállalja 

➢ Játékában alkalmaz német nemzetiségi hagyományokra épülő játékokat. 

➢ Játéka közben megjelenik a német nemzetiségi szókincs 
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7.2 VERSELÉS, MESÉLÉS 

CÉLJAINK FELADATAINK 

 

 

➢ A könyv, az irodalom, a művészet iránti érdeklődés 

megalapozása, a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi művek 

megismertetése. 

➢ Gyermekeink érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, 

pozitív személyiségjegyeik megalapozása: 

- meseélményekkel 

- a versek zeneiségével 

- a bábjáték és a dramatizálás eszközeivel 

➢ Mesék segítségével óvodásaink szemléletmódjának és 

világképének alakítása, szorongásaik oldása 

➢ Gyermekeink saját vers és mesealkotása, annak mozgással és 

ábrázolással történő kombinálása legyen számukra az 

önkifejezés módja 

➢ SNI, HH, HHH, valamint különböző szociokulturális 

környezetből érkező gyermekeink beszédfejlesztése 

 

 

 
➢ Az irodalmi anyag igényes összeállítása: ezen belül a népi 

népmesék, népi hagyományokat felelevenítő a magyarság 

történelmét feldolgozó mondavilág elemei-meséi szerepeljenek 

 

➢ Az irodalom szeretetének megalapozása, olvasásra nevelés 

elindítása  

 

➢ Népi értékek, hagyományok ápolása  

 

 

➢ Mondókák, versek, dúdolók segítségével gyermekeink érzelmi 

biztonságának kialakítása  

 

➢ Érzéki, érzelmi élmény nyújtása  

 

➢ Óvodáskorú gyermekeink nyelvi kifejező képességeinek 

fejlesztése az irodalom eszközeivel  

 

➢ Gyermekeink absztrakt gondolkodásának elősegítése, memória, 

kreativitás fejlődésének támogatása, belső képalkotás fejlesztése  

 

➢ Mindennapos meséléssel, mondókázással verseléssel 

mentálhigiéniájuk fenntartása  
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A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése, a fejlesztés várható eredménye 
 

 

 

 

 

➢ Megfelelő, érzelmi biztonságot nyújtó hely megteremtése, melynek hangulata magával ragadja a gyermeket.  

➢ Mindennapi irodalmi élmény biztosítása, homogén illetve heterogén csoportokban, kötött és kötetlen formában egyaránt.  

➢ Változatos irodalmi anyagból válogatunk, melynek gerincét a magyar népmesekincs alkotja, és kibővítjük a német nemzetiség és 

világirodalom műveivel.  

➢ Ölbeli mondókák, játékok, dúdolók, versek gyakori ismételgetése egyénileg és mikro csoportos formában.  

➢ Esztétikus és változatos eszközök biztosításával segítjük elő, hogy gyermekeink megjeleníthessék képileg vagy dramatikus formában 

irodalmi élményeiket.  

➢ Színházi élmény lehetőségének megteremtése  
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 

 
 

 

Az óvodás kor végére a gyermek: 

 

➢ Szívesen mond mondókát, verset, mesét,  

➢ Ismeri a játékok szövegeit, és ismeri azok mozgásos elemeit 

➢ Szóban kiegészít ismert meserészletet 

➢ Megjegyzi a mese legfontosabb elemeit (szereplők, események) 

➢ Képes a  mesében hallottak képi megjelenítésére  

➢ Könyvben, kép alapján tud  tájékozódni 

➢ Óvja a könyvet 

➢ Részt vesz dramatikus játékokban, közös műsorkészítésben  

➢ Szívesen, örömmel hallgat  mesét 

➢ Képes korának megfelelő színházi előadás cselekményének követésére 

➢ Német nemzetiségi nyelvsajátítást segítő irodalmi és történeti alkotásokat ismer 
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7.3. ÉNEK, ÉNEK- ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 

 

CÉLJAINK FELADATAINK 

 

➢ A gyermek zenei anyanyelvének, zenei érdeklődésének, zenei 

ízlésének, zenéhez kapcsolódó mozgások megalapozása, 

formálása  

 

➢ Zenepedagógiai módszerek, ritmikus mozgás, tánc, ének nevelő 

hatásának érvényesítése  

 

➢ Az éneklés, zenélés váljon részévé a mindennapi 

tevékenységnek, a felnőtt minta spontán utánzásával  

 

➢ Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs 

művészeti alkotások felhasználása a gyermek zenei 

képességeinek és a zenei kreativitás alakításában  

 

➢ Az SNI, HH, HHH, migráns gyermekek komplex, egyéni ütemű 

személyiség fejlesztése a dallam, a ritmus, a mozgás és a beszéd 

összekapcsolásával 

 

➢ Az éneklés, zenélés örömének, zenei érdeklődésnek felkeltése  

 
➢ A környezet hangjainak megfigyeltetése, a közös zenei élmény 

lehetőségének megteremtése  

 

➢ Ünnepekhez, hagyományokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó, 

szokások, dalok, mozgásformák, zenék megismertetése  

 

➢ A népdalok, néptáncok, népi gyermekjátékok éneklésével, 

hallgatásával a hagyományok megismertetése  

 

➢ A zenei képességek, (ritmusérzék, éneklési készség, szabad 

improvizáció, mozgás, zenei ízlés, kreatív zenei kedv) fejlesztése  

 

➢ Énekes játékok, közös zenélés, az óvónő éneke, vokális és 

hangszeres zene segítségével a közös zenei élmény biztosítása  

 

➢ Más népek dalainak, zenéjének megismerésén keresztül a nemzeti 

hovatartozás tudatának kialakítása  

➢ Változatos tevékenység formákon keresztül a mindennapi éneklés, 

zenélés biztosítás  
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A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése, a fejlesztés várható eredménye 
 

 

 

➢ Nyugodt, kényelemes hely, meghitt légkör megteremtése, életkori sajátosságoknak megfelelő zenei anyag kiválasztása.  

➢ Eszközök, kellékek, hangszerek biztosítása motivációhoz, gyakorláshoz a mindennapi tevékenységekben.  

➢ Megfelelő hangmagasságban énekelünk, hangszerjátékunkkal színesítjük a mindennapjainkat.  

➢ Magyar, német népszokások, hagyományok, jeles napok, ünnepek dalainak, népi gyermekjátékainak, mozgásos játékainak 

összegyűjtése.  

➢ Ritmus hangszerek használatának a megismerése, használata. Hangszerek készítése.  

➢ Német nemzetiség dalainak, gyermekeiknek írt műdalok, kortárs zeneműveken keresztül zenei élményhez juttatás.  

➢ Segítjük a gyermeket az önálló feladatmegoldásban, élményszerzésben, a felnőtt minta spontán utánzásával váljék mindennapi 

tevékenységgé az éneklés, zenélés.  

➢ A csoport összetételének figyelembe vételével az adott alkalomra tervezett anyag alapján az ismeretnyújtás lehet:  

- Óvodapedagógus által kezdeményezett  

- Gyermekek spontán szerveződésével  

- Kötött tevékenységként. 
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 

 
 

Az óvodás kor végére a gyermek: 

 

 

➢ Természetes tempóban jár 

➢ Megkülönbözteti a halk-hangos, fogalmakat dallamban, ritmusban. 

➢ Megkülönbözteti a, magas-mély, fogalmakat dallamban, ritmusban 

➢ Megkülönbözteti a, gyors-lassú fogalmakat dallamban, ritmusban 

➢ Dallamot visszaénekel 

➢ Önállóan, örömmel vesz részt énekes játékokban 

➢ Énekes játékot kezdeményez 

➢ Egyenletes lüktetést  érzi 

➢ Egyszerű táncos mozdulatokat produkál 

➢ Tisztán énekel 

➢ Felismeri a dallammotívum alapján hallott dalt 

➢ Ismeri a térforma alakítási lehetőségeket (kör, csigavonal, hullám…) 

➢ Magyar népi dallamokat ismer. 

➢ Német nemzetiségi kultúrából merített dalokat, mondókákat, körjátékokat ismer. 

➢ Felismeri a jellegzetes nemzetiségi dallamokat 

➢ Ismeri a sváb tánc alaplépéseit. 
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7.4 RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA 

 

CÉLJAINK FELADATAINK 

 

 

➢ Gyermekeink igényének felkeltése az alkotásra, a kreatív 

önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az 

esztétikai élmények befogadására  

 

➢ Vizuális tapasztalatok nyújtása, egyéni fejlettségnek, 

életkornak megfelelően  

 

➢ Gyermeki személyiség fejlesztése a szépség iránti vonzódás, 

művészetek iránti érdeklődés felkeltése, az alkotás 

örömének megtapasztalása által  

 

➢ Ábrázolókészség, kézügyesség fejlesztése, tér-forma, 

színképzetük gazdagítása, képi gondolkodásuk fejlesztése  

 
➢ SNI gyermekeinknél az ábrázoló kedv felkeltése, technikák, 

eszközök megismertetése  

 

 

 

 

 
➢ Az ábrázoló tevékenység feltételeinek megteremtése (hely, idő, 

anyag, eszköz)  

➢ Gyermekeink megismertetése a vizuális eszközök használatával, 

különböző anyagokkal, technikai eljárásokkal  

➢ Az egyéni fejlettség figyelembe vétele, differenciált fejlesztés, 

tolerancia, empátia érvényesítése  

➢ Az esztétikus környezetben igény kialakítása az alkotásra, az 

esztétikai élmények befogadására  

➢ A gyermek ábrázolásbéli fejlődésének figyelemmel kisérése, a 

gyermekmunkák elemzése  

➢ Népművészeti elemek felhasználásával hagyományápolás, a 

környékbeli kézműves tevékenységek megismertetése  

➢ Kézmozgásuk finomítása, grafomotoros képességek fejlesztése 

➢ Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényeken 

való bemutatására és a tehetségek bátorítására. 
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A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése, a fejlesztés várható eredménye 
 

 

  

➢ Gyermekeink személyiség fejlesztését 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 által valósítjuk meg.  

➢ A gyermekeink életkori sajátosságának és fejlettségének megfelelően, az ábrázolótevékenység különböző fajtáinak megtervezése 

(téma, technika, stb.) a szükséges feltételek megteremtése (hely, idő, anyag, eszköz).  

➢ A foglalkozások mindhárom korcsoportban kötetlen, kötött, egyéni és mikrocsoportos formában zajlanak.  

➢ A témák megjelölésénél építünk a gyermek élményeire, tapasztalataira, fantáziájára, ötletgazdagságára.  

➢ A technikákkal való ismerkedés során a fokozatosság elvét tartjuk szem előtt, biztosítjuk a változatos anyag használatát, előtérbe 

helyezzük a természetes anyagokat.  

➢ Az ábrázolás eszközei egész nap folyamán a gyermekeink rendelkezésére állnak, összefonódnak a játékkal, konstruálással, más 

művészeti és egyéb tevékenységekkel.  

➢ Elsősorban a tevékenység, és annak öröme, az alkotás és kreatív önkifejezés, másodsorban az elkészült mű a fontos, amely 

felhasználható játékeszközként is.  

➢ A tevékenykedések közben fejlesztjük gyermekeink képi-plasztikai kifejezőképességét, komponáló-, térbeli tájékozódó és 

rendezőképességét, gyermeki élmény és fantázia világuk gazdagítását, és képi kifejezését.  
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 
 

 

Az óvodás kor végére a gyermek: 

 

➢ Ceruzafogása helyes 

➢ Képet alkot élmény, emlékezet alapján 

➢ Emberábrázolása korának megfelelő 

➢ Színeket megnevez 

➢ Saját elképzelései alapján tárgyakat díszít 

➢ Ismeri a magyarság színeit. 

➢ Véleménye van saját és társai műveiről 

➢ Önállóan javítja megbeszélt módon a hibát 

➢ Rendelkezik koordinált szem és kézmozgással 
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7.5 MOZGÁS 

CÉLJAINK FELADATAINK 

 

➢ A gyermekek személyiségének fejlesztése 

- pozitív énkép 

- önkontroll 

- érzelemszabályozás 

- szabálytudat 

- kommunikáció 

- problémamegoldó gondolkodás 

➢  Egészséges életmód kialakítása, erősítése 

➢ A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése 

➢ A rendszeres testmozgás igényének kialakítása, erősítése 

➢ A gyermekek mozgáskultúrájának kialakítása 

 

 

 
➢ Az egészségfejlesztő testmozgás lehetőségeinek biztosítása az 

óvodai nevelés minden napján az egyéni szükségletek figyelembe 

vételével  

➢ A rendszeres és egészségfejlesztő testmozgás megfelelő tárgyi és 

személyi feltételeinek biztosítása  

➢ A komplex testmozgások beépítése az óvodai élet egyéb 

tevékenységeibe  

➢ Kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazása  

➢ Az összerendezett nagy- és kismozgások kialakítása, 

mozgáskoordináció fejlesztése  

➢ Testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése /erő, gyorsaság, 

ügyesség, állóképesség, egyensúlyérzék, testtartás/  

➢ A térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése  

➢ A testséma, a szem-kéz,- láb koordinációjának fejlesztése  

➢ A lábstatikai, tartási rendellenességek megelőzése  

➢ A gyermekek egyéni fejlettségéhez mérten az alapmozgások 

kialakítása, korrigálása, koordinációs zavarok csökkentése  

➢ A mozgás és az értelmi képességek együttes fejlesztése  

➢ A szociális képességek fejlesztése, az együttműködés és a társas 

magatartás kialakítása  

➢ Tehetséges gyermekek sportolási lehetőségeinek segítése  
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A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése, a fejlesztés várható eredménye 
 

 

 

➢ Mozgásra inspiráló biztonságos környezet biztosítása a nap folyamán a csoportszobában és az udvaron egyaránt.  

➢ Sokszínű, változatos, örömteli és érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formák, mozgásos játéklehetőségek biztosítása.  

➢ A játék és játékosság alapvető eszközként történő értelmezése és alkalmazása.  

➢ Balesetmentes, félelem és szorongásmentes légkör biztosítása.  

➢ Foglalkozások tervezésénél a csoport fejlettségi szintjének és az egyéni szükségleteknek és képességeknek figyelembe vétele, 

differenciált, egyénre szabott feladatadás.  

➢ Speciális láb-és tartásjavító gyakorlatok beépítése a foglalkozásokba, ügyelve arra, hogy a testnevelés ne veszítse el eredeti 

funkcióját.  

➢ Mozgásos játékok tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása a szabad játék, a kötelező foglalkozások és a mindennapi 

testnevelés alkalmával.  

➢ Szabad játék során gyermekeink fejlettségének, érdeklődésének és temperamentumának megfelelő játékok biztosítása.  

➢ Kötelező foglalkozások heti egy alkalommal, (korcsoporttól függően) kötelező jelleggel történő megvalósítása, melynek anyaga 

az atlétikai, torna és játékos jellegű főgyakorlatokból tevődik össze  

➢ Mindennapi testnevelés során játékok, mozgásos feladatok céltudatos kiválasztása a kötelező foglalkozások fejlesztési 

feladataihoz igazítva.  

➢ A rendellenesség korrekciójának ellátása gyógytestnevelő bevonásával  
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 

 
 

Az óvodás kor végére a gyermek: 

➢ Elsajátítja a természetes mozgás elemeit 

➢ Fizikai állóképessége életkorának megfelelő 

➢ Ismeri a vezényszavakat 

➢ A szabályokat betartja, követi 

➢ Mozgás közben képes az irányváltoztatásra  

➢ Képes a sor és köralakításra 

➢ Egy lábon egyensúlyoz 

➢ Páros lábon szökdel 

➢ Kisebb akadályokat átugrik 

➢ Tud labdát két kézzel dobni, megfogni, gurítani 

➢ Mozgásban kitartó, figyelmét koncentrálja 

➢ Kialakult benne a versenyszellem 

➢ Környezetében biztonságosan közlekedik 

➢ Kitartóan vesz részt a mozgásos játékokban 

➢ Mászókán mászik 
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7.6  KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

7.6.1 KÖRNYEZET MEGISMERÉSE 

CÉLJAINK FELADATAINK 

 

➢ A természeti és épített környezet megismertetésével sokszínű 

tapasztalathoz juttatás, készségek, képességek alakítása. 

➢ A természetet szerető, védő, emberi értékek, környezettudatos 

magatartás alakítása. 

➢ A minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli 

összefüggéseinek felfedeztetése, megtapasztalása. 

➢ A matematikai érdeklődés felkeltése. 

➢ A logikus gondolkozás megalapozása. 

➢ Sajátos nevelést igénylő gyermekeknél sokoldalú tapasztalás 

által elemi ismeretek alakítása, fejlesztése, egyéni fejlettségnek 

megfelelően 

 

 

 

➢ Az óvodás korú gyermekekeinknek tervezhető 

hagyományos és helyi témák összeállítása a 

környezetük értékeinek felfedezése, és tudatos 

kapcsolása más nevelési területhez 

➢ Megismertetjük a szülőföldet, a hazai tájat, a helyi és a  

német  népek hagyományait, szokásait, tanulják meg 

ezek szeretetét, védelmét 

➢ Hangsúlyt fektetünk a családi és tárgyi kultúra 

megismerésére, ápolására, védelmére 

➢ Közös élményre épülő, közös tevékenységek 

biztosítunk, 

➢ A közösséghez tartozás élményének biztosítása 

➢ Természettudatos gondolkodás megalapozása 

➢ A gyermekeink önálló véleményalkotásának, döntési 

képességének fejlesztése a kortárs kapcsolatokban és a 

környezet alakításában. 
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A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése, a fejlesztés várható eredménye 
 

 

➢ A külső világ megismerését – amelybe beletartozik a matematika tartalmú tapasztalatok szerzése – óvodai nevelésünk egészében 

érvényesülő folyamatként kezeljük  

➢ Tudatos, tervszerű szervezéssel biztosítjuk a gyermekek környezetével kapcsolatos gazdag tevékenységrendszert, ezáltal segítjük a 

gyermekeinket a biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz, (alkalom, idő, hely, eszköz)  

➢ Lehetőség szerint az ismeretek nyújtása szabadban, természetes környezetben történjen  

➢ Lehetőséget biztosítunk spontán és játékos tapasztalatszerzésre, alkalmi és folyamatos megfigyelésekre (kísérletek)  

➢ Életkori sajátosságuknak és egyéni fejletségüknek megfelelően alkalmazzuk a természettudományos kifejezéseket, amelyek először 

passzív szókincsé válnak, majd beépülnek beszédükbe  

➢ Tapasztalataik szerzését irányítottan végezzük, az egyéni sajátosságokat figyelembe véve  

➢ A tevékenységeket változatos formában egyéni, páros, mikro csoportos szervezéssel, megfelelő hely, idő, eszköz, anyag segítségével 

biztosítjuk.  

Kiemelt területeink: projekttervek keretén belül 

➢ Egészséges életmód, egészségvédelem → Egészséghét (őszi-tavaszi) 

➢ Néphagyományok, jeles napok → 4 évszak jegyében  
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 
 

 

Az óvodás kor végére a gyermek: 

➢ Ismeri saját nevét 

➢ Ismeri saját életkorát 

➢ Ismeri saját lakcímét 

➢ Ismeri szülei, testvérei nevét 

➢ Megnevezi saját testrészeit, érzékszerveit 

➢ Ismeri az évszakok nevét, 

➢ Ismeri az évszakok  jellemzőit 

➢ Ismeri  a napok neveit, sorrendjét 

➢ Ismeri a környezetében élő állatot, növényt 

➢ Ismeri a környezetében lévő épületeket, és azok funkcióit 

➢ Ismeri a közlekedési eszközöket 

➢ Ismeri a közlekedési szabályokat 

➢ Részt vesz természetvédelmi tevékenységekben(téli madárvédelem, élőlények óvása) 

➢ Tisztában van hovatartozásával (magyar) 

➢ Ismeri a lakóhelyének német nemzetiségi hagyományait 
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7.6.2 MATEMATIKAI TARTALMÚ ISMERETEK 

CÉLJAINK FELADATAINK 

 

➢ A gyermekek a közvetlen környezetükben végzett 

tevékenységek során aktív cselekvőként sajátítsák el a 

matematikai ismereteket 

➢ A környezet megismerése közben a gyermekek matematikai 

tapasztalatainak elősegítése 

➢ A mindennapi életben szerzett ismeretek tudatos rendezése 

➢ A divergens és konvergens gondolkodás kialakítása 

 

 
➢ A gyermekeink matematikai érdeklődésének felkeltése, 

fenntartása 

➢ A gyermek környezetének mennyiségi-formai kiterjedésbeli 

összefüggéseinek felfedeztetése, megtapasztalása, alkalmazása 

játékos formában 

➢ Elemi ok-okozati összefüggések felismertetése 

➢ Logikus gondolkodás megalapozása, fejlesztése 

➢ Tudatos, tervszerű, differenciált egyénre szabott fejlesztése 
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A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése, a fejlesztés várható eredménye 
 

 

 

➢ A külső világ megismerése – amelybe beletartozik a matematika tartalmú tapasztalatok szerzése – óvodai nevelésünk egészében 

érvényesülő folyamatként kezeljük  

➢ Tudatos, tervszerű szervezéssel biztosítjuk a gyermekeink matematikai ismeretekkel kapcsolatos gazdag tevékenykedést, ezzel 

segítjük a gyermekeinket a biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz, (alkalom, idő, hely, eszköz)  

➢ Életkori sajátosságuknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően alkalmazzuk a matematikai kifejezéseket, amelyek először passzív 

szókincsé válnak, majd beépülnek beszédükbe  

➢ Tapasztalatok szerzését irányítottan végezzük, az egyéni sajátosságokat figyelembe véve  

➢ A tevékenységeket változatos formában kötött és kötetlen, egyéni, páros, mikro csoportos szervezéssel, megfelelő hely, idő, 

eszköz, anyag segítségével biztosítjuk  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



A Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 
Pedagógiai Program 
  

 

49 
 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 

 
 

 

Az óvodás kor végére a gyermek: 

 

➢ Összehasonlítja a mennyiségeket 

➢ 6-os számkörben számol 

➢ Szempontok alapján válogat 

➢ Szétválogatja az alakzatokat (kör, négyzet, háromszög) 

➢ Ismeri a térbeli alakzatokat:kocka, gömb, téglatest 
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7.7 MUNKAJELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 

CÉLJAINK FELADATAINK 

 

 

➢ A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, 

képességek tulajdonságok kialakítása, amelyek pozitívan 

befolyásolják a gyermek közösségi kapcsolatait, 

kötelességteljesítését, saját és mások munkájának elismerésére 

nevelése  

 

➢ A munka jellegű játékos tevékenység legyen örömforrás, amely 

sikerélményt biztosít  

 

➢ SNI gyermekek önállóságának fejlesztése a fiziológiai és az 

értelmi fejlettséget figyelembe véve  

 

➢ A munka során környezettudatos magatartás, 

környezetvédelemre való nevelés  

 
 

 

 
 

➢ A gyermek életkorának megfelelően a belső igény és a 

pozitív hozzáállás kialakítása, a cselekvő tapasztalás 

biztosítása 

➢ A munkatevékenység játékos jellegének fenntartása és 

folyamatos lehetőségek biztosítása 

➢ A munka megbecsülésére valamint a saját és mások 

elismerésére nevelés 

- Pozitív megerősítés 

- Mintaadás (óvónő, dajka) 

- Differenciált értékelés 

- Munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítása 

➢ Óvodapedagógus-gyermek tudatos együttműködésének 

biztosítása, konkrét, reális feladatokkal, amely által a 

gyermek magához mérten fejlődik 
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A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése, a fejlesztés várható eredménye 
 

 

➢ A munkatevékenységet játéktevékenységből indítjuk, példamutatással, amelyben fontos szerepet kap az óvodapedagógus, a 

pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajka és a karbantartó  

➢ Korosztályonkénti szokás – szabályrendszer felállítása, következetes betartása  

➢ Az önálló munkavégzés lehetőségeinek megteremtése, a különböző munkafajták fokozatos bevezetése:  

- Önkiszolgálás  

- Naposság  

- A gyermek saját személyével kapcsolatos munkák (testápolás, öltözködés, étkezés, környezetének rendben tartása)  

- A csoport érdekében végzett munkák, élősarok gondozás  

- Apróbb megbízatások teljesítése  

➢ A munka állandóságának és folyamatosságának biztosítása  

➢ Derűs légkör, megfelelő hely, idő biztosítása  

➢ A gyermeki önkéntesség, nyitottság, megismerési vágy, aktivitás, érdeklődés tudatos felhasználása, különös tekintettel az SNI, HHH, 

HH gyerekekre . 

➢ A gyermek egyéniségének, munkatempójának figyelembevétele  

➢ A gyermeki munkatevékenységgel összefüggő, megfelelő minőségű, mennyiségű, balesetmentes, motiváló eszközök biztosítása  
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 
 

 

Az óvodás kor végére a gyermek: 

 

➢ Önként is vállal feladatokat (naposság, alkalmankénti feladatmegbízás) 

➢ Ismeri a szerszámok, munkaeszközök tárolási helyét, azok használatát 

➢ Ismeri az eszközök használatával járó veszélyeket 

➢ Képes az eszközök épségének megőrzésére 

➢ Képes önmaga és társai testi épségének megőrzésére 

➢ Gondozza és ápolja környezetében lévő élőlényeket, felelősséget érez irántuk. 
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7.8 TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS 

 

CÉLJAINK FELADATAINK 

 

 

➢ A gyermekeink előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire 

alapozva képességeik fejlesztése, tapasztalataik bővítése, 

rendezése 

➢ Szabad játék és a tanulás teljes összekapcsolása 

➢ Az alap kultúrtechnikák elsajátításához szükséges készségek, 

képességek fejlesztése 

➢ Az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének 

segítése 

➢ Játéktevékenységeken belüli spontán, illetve irányított tanítás-

tanulás 

➢ Az ismeretlen iránti érdeklődési kedv fenntartása, a tanulni 

vágyás megalapozása 

➢ Sajátos nevelési igényű és kiemelkedő képességű gyermekek, 

meglévő képességeinek továbbfejlődése, új ismeretek, 

készségek elsajátíttatása 

 

 

 

 

➢ Tanulásukat támogató környezet megteremtése 

➢ A gyermekeink cselekvő aktivitására épülő változatos, 

sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás 

lehetőségének és feltételeinek biztosítása 

➢ Gyakorlati problémamegoldásra ösztönző helyzetek 

megteremtése, amelyben megvalósul a 

tapasztalatszerzés, a gondolkodás örömével 

➢ Megismerő képességeik fejlesztése 

➢ Szemléletes képszerű gondolkodásuk kialakulásának 

elősegítése 

➢ A felfedezés, kutatás lehetőségének biztosítása 

➢ Kreativitásuk fejlődésének segítése 

➢ Tudatos tervező munka, csoportra tervezett éves 

bontásban alkalmazott nevelési terv 

➢ Az egyéni fejlődési, érési ütem figyelembe vétele a 

tevékenységek felkínálása során 

➢ Személyre szabott, pozitív értékeléssel segítjük 

gyermekeink személyiségének kibontakoztatását 

➢ Élménybe ágyazott tapasztalatszerzés tudatos 

irányítása, amely minden esetben komplex jellegű 
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A MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATA 

 
Utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás, szokások alakítása  

Inkluzív, szituáció érzékeny óvónői magatartás biztosítja a sajátos bánásmódot, az esélyegyenlőséget és a differenciálást gyermekeinknek  

Spontán játékos tapasztalatszerzés → lehetőséget adunk a gyermekeinknek, hogy részt vehessenek a tervezett, szervezett, kezdeményezett, 

irányított játékban, tevékenységben. Biztosítjuk számukra, a környező világ változatos anyagait, eszközeit  

Játékos, cselekvéses tanulás → Az óvónő által szervezett tanulási alkalmak, játékidőben zajlanak  

Gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés → A nap folyamán biztosítjuk a gyermeki kérdésekre épülő ismeretátadás lehetőségét.  

Irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés → Az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, természetes és 

szimulált környezetben, kirándulásokon, az egész nap folyamatában, az adódó lehetőségek megragadásával  

Gyakorlati problémamegoldás → Problémamegoldásra ösztönző helyzetek teremtésére törekszünk, szituáció érzékeny óvónői magatartás 

megvalósulásával. Megfelelő személyi és tárgyi eszközöket biztosítunk  

Tevékenységi formák - lehetnek kötetlenek és kötöttek. A kötelezően szervezett tevékenységek 500-3500 perces időkeretet ölelnek fel korcsoporttól 

függően. Mind két szervezési formában lehetőséget biztosítunk a differenciálásra, az egyéni fejlődési ütem figyelembe vételére  

 Heterogén és homogén csoportoknál, a tevékenységekben megvalósuló tanulás megszervezésének módja:  

- A gyermekek kezdeményezéséhez alkalmazkodik az óvodapedagógus /szituáció-érzékeny magatartás/  

- Az óvodapedagógus kezdeményezésébe kapcsolódnak a gyerekek  

- A csoport összetételének megfelelő differenciált tervezés és ennek megvalósítása.  

Az egész csoporttal induló foglalkozás / mozgás/, vegyes csoport esetén az eltérő korosztályok egymás mellett, differenciált idő intervallumban és 

feladatadással hajtják végre a feladatokat  

A cselekvéses tanulás megszervezését meghatározza a gyermekek fejlettségi összetétele. Változó szervezést igényel, ha a kicsik illetve a nagyok 

vannak többségben, vagy ha SNI gyermek van a csoportban. 
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 
 

 

Az óvodás kor végére a gyermek: 

 

➢ Utánozza a felnőttet és társait 

➢ Spontán játékokban tapasztalatot szerez 

➢ Kérdések-válaszok alapján ismeretet szerez 

➢ Cselekvésekben ágyazott tanulás megfigyelhető 

➢ Irányított játékos tevékenységben örömmel részt vesz 

➢ Visszatérő kommunikációs helyzetekben képes utánzással a német nemzetiségi nyelv elsajátítására 
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8.  ESÉLYEGYENLŐSÉG- egyenlő hozzáférés biztosítása 

 

Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség, 

szegregációmentesség és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási és társadalmi 

integrációjának előmozdítása.  

Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek 

számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a 

nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek:  

a) Különleges bánásmódot igénylő gyermek:  

- Sajátos nevelési igényű gyermek,  

- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,  

- Kiemelten tehetséges gyermek,  

b) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

Sajátos nevelési igényű gyermek:  

 

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 

küzd. 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek:  

 

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, 

tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, 

továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül 

sajátos nevelési igényűnek 
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Célunk:  

➢ A sajátos nevelési igényű gyermek önmagához viszonyított fejlődésének biztosítása ép 

gyermekcsoport közösségében, pozitív ráhatásokra építve  

➢ Az ép gyermekek esetében: az ember, mint érték megtapasztalása, a „mássággal” 

szembeni tolerancia és segítő szándék belsővé tétele  

➢ A gyermekek fejlődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonság megteremtése és 

megtartása  

➢ Optimális körülmények biztosítása a folyamatos fejlődéshez  

➢ A speciális nevelési szükségletekhez, életkori sajátosságokhoz igazodó segítség adása 

annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek az átlagos képességű 

gyermekekhez minél jobban közelítő személyiséggé váljanak  

Feladataink:  

➢ Befogadó, másságot elfogadó környezet biztosítása  

➢ Különleges gondozást igénylő gyermekek ellátása  

➢ A fokozott érzelmi igények kielégítése  

➢ A sérülés mértékétől függő alkalmazkodó képesség, akaraterő, önállóság, 

együttműködő készség kialakítása  

➢ A szokásostól eltérő fejlesztő eljárások alkalmazása  

➢ A képességek egyenetlenségéhez igazodó, sérülés-specifikus egyéni fejlesztés, különös 

tekintettel a kompenzációra  

 

➢ Az értelmi képességek korrekciója az egész személyiség fejlődése érdekében  

➢ Egyéni fejlesztési terv kidolgozása a felmérés alapján  

➢ A sajátos nevelési igényű gyermekeknél a jobb teljesítményt mutató területek 

felismerése, gondozása, megerősítése a harmonikus pszichés fejlődés érdekében  

➢ Kapcsolattartás a szülőkkel, pedagógusokkal, szakszolgálatokkal  
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A sikeres integráció feltételei, közé tartozik a pedagógusok, szülők, óvodai dolgozók attitűd 

váltása, innovatív szemléletmódjának kialakítása. Amennyiben valamelyik félben nincs meg a 

befogadás, együttműködés szándéka, akkor nem beszélhetünk sikeres integrációról.  

Az egyéni fejlesztésekre fejlesztő szoba áll rendelkezésre, ahol elterelő ingerek nélkül történik 

a fejlesztés, emiatt gyorsabban érhetők el eredmények.  

Intézményünkben a sérülés specifikus fejlesztést (érzékszervi, beszéd stb.) utazó 

gyógypedagógus látja el, az óvodával kötött megállapodás alapján. 

 

Az utazó gyógypedagógus feladatai:  

 

➢ A habilitációs /rehabilitációs foglalkozások megtartása, ezekről az egyéni fejlődési lap 

vezetése  

➢ Fejlesztési terv készítése, intézményben dolgozó pedagógussal együttműködve  

➢ Rendszeres konzultáció, módszertani segítségnyújtás az SNI-s gyermek 

pedagógusainak  

 

A szolgáltatást kérő intézmény feladatai: 

➢ A fejlesztési tervben szereplő és az utazó gyógypedagógus által javasolt módszertani 

eljárások, feladatok megvalósítása 

➢ A fejlesztéshez helyiség biztosítása 

➢ A gyógypedagógussal való folyamatos együttműködés 

Minden egyéb tevékenység normál óvodai foglalkozások keretében történik. Hangsúly az 

együttes tevékenységen, közös játékban, kölcsönös kommunikációban van. 

A nevelés hatására fejlődik a gyermekek alkalmazkodó képessége, akaratereje, önállósága, 

együttműködési készsége. A sikerkritérium minden esetben a gyermek beilleszkedése, 

önmagához képest való fejlődése. 

Az eredményes integráció egyik legfontosabb eleme a megfelelő csoportlétszám. Az integrációt 

csak megfelelő csoportlétszám mellett lehet felvállalni. A sikeres fejlesztés érdekében 
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fontosnak tartjuk a szakmai kapcsolatok kiépítését, amelyek egyrészt segítenek a pontos 

differenciált diagnózis felállításában, másrészt bővítik a terápiás lehetőségek körét, a sérülés 

jellegének megfelelően. 

Intézményünkben az utazó gyógypedagógiai szolgálat feladata a sérülés specifikus tárgyi 

eszközök biztosítása, valamint javaslattétel az óvoda pedagógusainak a speciális eszközök 

beszerzésére. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek fejlettségének mutatói az óvodai élet végére:  

 

➢ Gyermekenként változó a sérülés mértékétől befolyásolt, és függ a fejlesztés sikerétől  

➢ Sikerként könyvelhető el, ha a gyermek jól érzi magát a közösségben, amely 

befogadta őt. 

➢ A pedagógusok, a társak és a szülők elfogadó, segítő magatartása biztonságot jelent 

számára, így alakul önbizalma és környezetéhez való viszonya  
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8. 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ SÉRÜLÉS – SPECIFIKUS FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAI ÉS FELADATAI 

 
 

SÉRÜLÉS TIPUSA CÉLUNK FELADATUNK 

 

Testi fogyatékos gyermek 

 

Az önmagával kapcsolatos mozgásformák lehető 

legmagasabb szintű elérése 

Akadálymentes környezet biztosítása. A 

megváltozott mozgásos tapasztalatszervezés által 

minél több ismeret gyűjtése, jártasság, készség 

kialakítása és gyakorlási lehetőség biztosítása 

 

Érzékszervi fogyatékos 

gyermek 

 

- Látásfogyatékos 

- Hallássérült 

 

 

 

 

 

A sérülés mértékétől függően az általa megismert 

mikro- és makro környezetben biztonságos mozgás 

elérése 

A kommunikáció azon fokának elérése, amelynek 

során kölcsönös interakcióba kerülhet környezetével 

 

 

 

 

A sérülésének megfelelő akadálymentes környezet 

és jól tapintható eszközök biztosítása 

 

Kommunikációra ösztönző környezet kialakítása 

 

Értelmi fogyatékos 

 

 

 

A kognitív funkciók fejlesztése egyénre szabottan, 

amely által közelítsen az életkori átlaghoz 

Az értelmi képességek fejlesztése a Szakértői 

Bizottság véleménye alapján egyénileg és 

csoporton belül 

 

Beszédfogyatékos 

 

A nyelvi kommunikáció megalapozása, megindítása, 

fejlesztése 

 

 

 

 

Az egyéni motiváció megteremtése, speciális 

módszerek alkalmazása 

 

Autista gyermek 

 

A kommunikáció azon fokának elérése, amelynek 

során kölcsönös interakcióba kerülhet környezetével  
 

Beilleszkedési, Tanulási, 

Magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek (BTM ) 

 

A közösségbe való beillesztés, az ott érvényes szabályok 

elfogadtatása  
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Amennyiben a gyermek sérülése specifikus, az egyéni fejlesztést szakosodott gyógypedagógus  végzi. Az általuk elkészített fejlesztési terv 

alapján tesznek javaslatot az óvodapedagógusoknak a gyermek igényeihez igazodó környezet kialakításra és fejlesztésre. 

 

 

 

8.2 BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ GYERMEKEK (BTM) 

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉSE 

CÉLUNK FELADATUNK 

➢ A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 

gyermekek életkorukhoz és önmagukhoz mért fejlesztése 

gyermek csoportban 

➢ Társas kapcsolataik kialakításának, magatartás szabályozási 

hiányosságaiknak csökkentése 

➢ A sajátos tendenciát mutató személyiség fejlődésük 

figyelembevételével, a közösségbe történő integrálásuk, 

fejlesztésük 

➢ - A gyermekek teljesítménynek, magatartásának az átlag felé 

történő közelítése 
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8.3. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ MIGRÁNS GYERMEKEK 

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉSE 

CÉLUNK FELADATUNK 

➢ Az intézményünkbe járó HH, HHH, migráns gyermekek 

megfelelő képzése, fejlesztése, felzárkóztatása 

➢ HH, HHH, migráns gyermekek teljes körű beóvodázása és 

ellátása 

➢ Inger gazdag érzelmi biztonságot nyújtó környezet 

megteremtése 

➢ Kapcsolat felvétel a családokkal, a szociokulturális háttér 

feltérképezése 

➢ A szülők nevelő partnerként való elfogadása 

➢ Hátrányos helyzetű gyermekek közösségbe való 

beilleszkedésének elősegítése 

➢ Másság elfogadtatása a gyermekekkel, szülőkkel, 

dolgozókkal 

➢ A fejlesztés, felzárkóztatás feltételeinek megteremtése 
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8.4 A KIEMELT KÉPESSÉGÚ GYERMEKEKKEL VALÓ EGYÉNI FOGLALKOZÁSA 

CÉLUNK FELADATUNK 

➢ A tehetségígéretes gyermek felismerése, 

fejlődésének elősegítése 

➢ Megfelelő környezeti feltételek megteremtése, derűs, nyugodt 

inkluzív óvodai légkör biztosítása. 

➢ A fejlődés feltételeinek biztosítása (eszköz, anyag, hely, idő), 

speciális szükségletek kielégítése 

➢  Biztatás, támogatás, tevékenységek biztosítása. 

➢ Intellektusuk és kreativitásuk ösztönzése, különbözőségek 

elfogadása 

➢ A tehetség és megjelenési formájának felismerése: 

- Intellektuális képességekben (szókincs, emlékezet, gondolkodás, 

kreativitás) 

- Speciális képességekben (zenei, ábrázoló, matematikai, 

pszichomotoros, szociális) 

- Viselkedés jegyekben (intenzív érdeklődés, erős akarat, 

energikusság, érzékenység) 

➢ A szülő segítése gyermeke nevelésében 

➢  A gyermekek megfelelő iskolaválasztásának segítése 

➢ TEHETSÉGMŰHELY működtetése 
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9. GYERMEK ÉS IFJUSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK 

Céljaink:  

➢ A kedvezőtlenebb helyzetű társadalmi réteg tagjainak gyermekei számára az életben való 

boldogulás érdekében esélyegyenlőség biztosítása  

➢ A családi környezetben bármely okból fejlődésében akadályozott, hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, illetve sajátos nevelési igényű, BTM-es 

gyermek védelme, nevelése  

➢ A kiemelkedő képességű gyermekek nevelése, tehetséggondozása  

➢ Gyermekközpontúság, gyermeki jogok, érvényesülésének biztosítása  

➢ Integráció  

 

Feladataink:  

➢ Jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál.  

➢ Hatósági eljárás kezdeményezése a gyermekbántalmazás, súlyos elhanyagolás, továbbá a 

gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén  

➢ Az óvoda és a jelzőrendszer szereplőinek kölcsönös együttműködése, tájékoztatása  

➢ Családban történő nevelkedés elősegítése  

➢ Az intézménybe járó gyermekek problémáinak felismerése, kezelése, esetek feldolgozása, 

orvoslása  

➢ A gyermekeket érő károsító hatásokat megelőzni, enyhíteni, elhárítani  

➢ Olyan óvodai nevelés biztosítása, amely a gyermekek számára lehetővé teszi az egyenlő 

hozzáférést, segíti az előítéletek megszüntetését  

Konkrét feladataink:  
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➢ Prevenciós feladatok:  

Veszélyeztetett, vagy hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülésének elősegítése, óvodába 

járásának figyelemmel kísérése  

Gyermeki jogok érvényesülésének biztosítása intézményen belül és családban, szükség esetén javaslat, 

óvó – védő intézkedésre  

A család szociokulturális hátterének megismerése  

 

➢ Prevenciós és korrekciós feladatok:  

A problémával küzdő gyermekek esetében az okok felismerése szükség szerint szakemberek bevonása  

A gyermekek óvodába járásának figyelemmel kísérése, szükség esetén jelzések megtétele.  

 

➢ Óvó – védő feladataink:  

Szociális szolgáltatások megszervezése, ellenőrzése  

Egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése, előkészítése  

  

➢ Szociális feladatok:  

Szociális kedvezmények biztosítása  

Szociális ellátások nyújtása  

 

➢ Korrekciós feladatok:  

Felzárkóztatás érdekében fejlesztési feladatok meghatározása, fejlesztési terv alapján – egyéni 

fejlesztés, egyéni bánásmód szerint  

Szülőkkel megfelelő partnerkapcsolat kialakítása, szükség és igény esetén tanácsadás, szakemberek 

bevonása  
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➢ Speciális feladat:  

Partnerkapcsolat kiépítése, fenntartása gyermekvédelmi szervekkel, személyekkel  

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek, integrált, differenciált, nevelése, fejlesztése  

 

Baleset-megelőzés pedagógiai feladatai:  

➢ A gyermekek részére az egészségük, testi épségükhöz szükséges ismeretek átadása, magatartási 

szabályok tisztázása, balesetek elkerülésének megelőzése  

➢ Gyermekbalesetek esetén a szükséges intézkedések megtétele, felelősök kijelölése  

➢ Kirándulások előtt szülők beleegyezésének kikérése, aláírással hitelesítve  

➢ Mozgáshoz használt eszközök, játékszerek és más tárgyak állapotának folyamatos ellenőrzése  

➢ Veszélykerülő magatartási formák, technikák megtanítása  

 

Intézményvezető,  óvodavezető -  helyettes, gyermekvédelmi felelős feladatai:  

➢ Törvényi előírások figyelemmel kísérése, átadása és betartása.  

➢ Óvó – védő intézkedések meghatározása, személyi felelősség kérdésének rögzítése, 

Házirendben, SZMSZ-ben  

➢ Gyermekvédelmi munka összehangolása, gyermekvédelmi felelősök munkájának ellenőrzése  

➢ Egészséges életmód biztosítása érdekében az étkeztetés körülményeinek, minőségének, 

mennyiségének ellenőrzése  

➢ Esélyegyenlőség érvényesülése érdekében iskolaérettség elősegítése, figyelemmel kísérése  

➢ Gyermekekkel kapcsolatos adatok: - nyilvántartása - adatvédelmi törvény betartása  
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Gyermekvédelmi felelős feladatai 

➢ Különleges bánásmódot igénylő gyermekek felkutatása, figyelemmel kísérése 

➢ Gyermekvédelmi munkaterv elkészítése évenként 

➢ Szülők tájékoztatása az elérhetőségről, annak módjáról, segítő szervek nevéről 

➢ .Kapcsolattartás a jelzőrendszer képviselőivel, esetmegbeszéléseken, konzultációkon való 

részvétel 

➢ Gyermekvédelmi tevékenység összehangolása óvodán belül az óvodapedagógusok között, 

segítségadás, a vezető folyamatos tájékoztatása 

➢ Nyilvántartás vezetése hátrányos és veszélyeztetett gyermekekről és a megtett intézkedésekről 

➢ Szükség szerint jelzés a Gyermekjóléti Szolgálatnak illetve családlátogatás végzése, 

környezettanulmány készítése 

➢ Esetmegbeszélések, konzultációk csoportonként, óvónőkkel 

➢ Problémás gyermekek szakemberhez irányításának segítése 

➢ A gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai vélemény elkészítése 

 

Óvodapedagógusok kiemelt feladatai: 

 

➢ Gyermekvédelemmel kapcsolatos célok és feladatok figyelemmel kísérése és azok 

megvalósításában aktív részvétel: jelzések fogadása, okok feltárása, kezelése 

➢ Felzárkóztatás módjának, menetének meghatározása 

➢ Felzárkóztatás, együttműködés logopédussal, szakszolgálatok munkatársaival 

➢ Szükség szerint jelzések fogadása, továbbítása, gyermekvédelmi felelős, óvodavezető, 

gyermekjóléti szolgálat felé 

➢ Indokolt esetben családlátogatások elvégzése, környezettanulmány készítése 

➢ Fogadóórák, esetmegbeszélések szükség szerint 
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➢ Fejlesztési terv alapján – a fejlesztési területek figyelembevételével - egyéni fejlesztés, 

differenciálás: szociális érés elősegítése, kognitív képességek fejlesztése 

➢ Balesetek elkerülése érdekében magatartási szabályok elsajátíttatása, megfelelő ismeretek 

nyújtása – csoportnaplóban való rögzítése 
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10. ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK, JELES NAPOK, HAGYOMÁNYOK 

 

ÓVODAI HAGYOMÁNYAINK, ÜNNEPÉLYEINK RENDJE:  

Tartalom: Nyílt vagy belső rendezvény: 

Dömötörözés belső rendezvény (csoportonként) 

Állatok világnapja belső rendezvény (csoportonként) 

Márton nap (Sankt Martinstag) nyílt rendezvény az Iskolával 

közösen, melyre szeretettel várunk 

minden szülőt 

Mikulás (csoportonként) belső rendezvény 

Adventi 

gyertyagyújtás,Platzchenkonzert,Platzchen 

und Tee. Vásár és játszóház 

nyílt rendezvény, melyre szeretettel 

várjuk a kedves szülőket 

Karácsony részben nyílt (meghívott vendégek) 

Medve nap belső csoportonként 

Farsang nyílt  csoportonként 

Víz 

Föld 

Madarak és Fák világnapja 

belső csoportonként 

Március 15 belső rendezvény (csoportokban) 

Húsvét (Ostern) belső rendezvény (csoportokban) 

Anyák napja (kiscsoport kivételével) nyílt rendezvény, minden szülőt, 

nagyszülőt szeretettel várunk 

Évzáró nyílt rendezvény, minden szülőt, 

nagyszülőt szeretettel várunk 

A rendezvények pontos időpontját az óvoda munkatervében határozzuk meg  
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ÓVODAI EGYÉB PROGRAMOK: 

Tartalom: Nyílt vagy belső rendezvény: 

A gyermekek születés és névnapja  belső csoportonként (időpontnak 

megfelelően) 

Kirándulások, 

sportversenyek,  

bábszínház látogatások,  

könyvtár látogatások. 

 szervezéstől függő részvétel 

Őszi egészséghét (projekt) belső csoportonként 

„Nyílt nap” minden csoportban 

„Óvodakóstolgató”a tavaszi 

egészséghéten belül 

nyílt, melyre szeretettel várjuk a jövendő 

kis óvodásokat és szülőket 

Mesevár-Családi Nap (Familie 

Tag) 

nyílt, egész napos rendezvény, melyre 

minden szülőt szeretettel várunk 

 

.Célunk: 

Az ünnepek, ünnepélyek, jeles napok, hagyományok emelkedjenek ki az óvoda mindennapjaiból, mint 

külsőségében, min belső tartalomban. A nevelőmunka hatékonyságának növelése, közös élmények 

nyújtása. 

Feladatunk: 

A szülőföldhöz való kötődés, hazaszeretet megalapozása a német nemzetiség hagyományainak 

megismertetése.. Ünnepek, ünnepélyek, hagyományok és jeles napok értékeinek megóvása, méltó 

ünneplésének megszervezése csoportszinten, óvodaszinten, különös tekintettel a kiemelt bánásmódot 

igényelt gyermekek személyiségére, sérülésspecifikumára, szociális képességeire, szükségleteire. 

Hangulati előkészítés. 
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11. AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE 

CÉLUNK FELADATUNK TARTALOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A közvetlen és közvetett 

partnerek igényeinek és 

elvárásainak való megfelelés 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

➢ Az elvárások, igények 

folyamatos figyelemmel 

kísérése (mérés, 

értékelés)  

➢ A változások nyomon 

követése  

➢ Jó munkakapcsolat 

kialakítása és fenntartása  

➢ Folyamatos 

kapcsolattartás  

➢ Információcsere  

➢ Konzultáció  

➢ Közös programok 

szervezése  

➢ Nyitott óvoda  

➢ Segítségnyújtás a 

családok sajátosságainak 

figyelembe vételével  

 

Közvetlen partnereink Közvetett partnereink 

 

➢ Gyermek  

 
➢ Szülő-család  

 

➢ Intézmény dolgozói  

 

➢ Mini Bölcsőde 

 

➢ Fenntartó  

 

➢ Általános iskola  

 

➢ Szűrővizsgálatokat ellátó 

szakemberek  

 

➢ Óvodai étkezést ellátó 

intézményi konyha 

 

 
➢ Pedagógiai Szakszolgálatok  

 

➢ Pedagógiai Szakmai 

Szolgáltatók  

 

➢ Művelődési intézmények 

 
 

➢ Szponzorok, támogatók  

 

➢  Felügyeleti szervek  

 

➢ Kisebbségi szervezetek 

(német, roma) 
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11.1 KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁK 

KÖZVETLEN PARTNEREK KÖZVETETT PARTNEREK 

Gyermek : 
 

 

- Nyílt napok, játszóházak (ismerkedés)  

- Befogadás, beszoktatás  

- Családlátogatás, igény és szükség szerint  

 

 

Az óvodai élet mindennapos és különleges tevékenységei alatt 

való együttlét:  

 

- Egyéni differenciált fejlesztés  

- Közös ünnepeken, ünnepélyeken való részvétel  

- Jeles napok, hagyományok ápolása  

- Programok, séták, kirándulások szervezése  

 

 

 

 

 

Pedagógiai Szakszolgálatok: 

 
 

- Mérések  

 
- Konzultáció  

 

- Szakmai napok, továbbképzések  

 

- Intézményi látogatások  

 

- Hivatalos megkeresés, felkérés, információcsere  

 

 

 

Pedagógiai Szakmai Szolgáltatók: 

 
 

- Tájékoztató  

- Aktív részvétel a tanfolyamokon, továbbképzéseken  

- Előadások nevelőtestületen belül- szakértőkkel, szaktanácsadással  
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Szülő-család : 

 
 

- Befogadási időszak (anyás beszoktatás) 

- Családlátogatások, igény és szükség  

- Pedagógiai–pszichológiai-egészségügyi előadások szülőknek, 

óvónőknek, szakemberek bevonásával  

 

Közös kirándulások, programok:  

- Nyílt ünnepek, ünnepélyek.  

- Nyílt napok,(óvodakóstolgató) betekintés biztosítása  

- Játszóházak  

- Fogadóóra, előzetes időpont egyeztetés alapján  

- Egyéni beszélgetések, problémamegoldások a mindennapi 

találkozások során  

- Szülői Közösséggel megbeszélések, szülői értekezlet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Művelődési intézmények: 

 

 
- Tájékoztatók, e-mail  

- Programokon való részvétel  

 

Szponzorok, támogatók: 

 
  

- Személyes találkozók  

 

- Konzultációk  

 

- Rendezvényeinken való részvétel  

 

- Képviselői fórum  

 

- Média, információcsere  

 

- Hivatalos elszámolás  

 

 

 Felügyeleti szervek : 
 

- Információcsere  

 

- Ellenőrzés  

 

- Értékelés  
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Intézmény dolgozói : 

 
 

- Mindennapos munkahelyi találkozások  

- Nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek  

- Megbeszélések  

- Beszámolók  

- Munkaközösségek  

- Ellenőrzések, hospitálások  

- Külső-belső továbbképzések  

- Közös ünnepek, hagyományok,  

- Programok (csapatépítő) 

 

Fenntartó : 

 
 

- Állandó információcsere a fenntartó és az intézményvezető 

között  

- Beszámolók írásban, szóban, e- mailben  

- Ellenőrzés, értékelés, betekintés  

 

 

 

Kisebbségi szervezetek (német, roma): 

 

 
- Információcsere 

- Alkalomszerű megbeszélések 

- Nemzetiségi ünnepségeken való részvétel 

- Az óvoda ünnepségeire meghívás 

 

A Kárpát-medence magyar nyelvű intézmények: 

- kirándulások 

- információcsere (e-mail, telefon) 
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Általános iskola : 

 
 

- Igény szerint tanítónő meghívása szülői értekezletre  

- Tanítónők bekapcsolódása az óvodai életbe, közös 

tevékenységek szervezése  

- Iskolalátogatás az első osztályosoknál  

- Kölcsönös szakmai látogatások, konzultációk  

- Közös programok, kulturális rendezvények  

- 

 
 

Szűrővizsgálatokat ellátó szakemberek: 

 
 

- Rendszeres, kapcsolattartás a védőnőkkel  

 

- Alkalomszerű kapcsolat az óvoda orvossal, az egészségügyi 

szűréseket végző szakemberekkel  
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Óvodai étkezést ellátó intézményi konyha: 

 
 

- Napi találkozások az élelmezésvezetővel, konyhai 

dolgozókkal  

- Létszámjelentés  

- Telefonkontaktus, e-mail  

- Személyes megbeszélések  
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12. BOLDOGÓVODA PROGRAM 

 

Intézményünk 2018. szeptember elsejével csatlakozott a Boldogóvoda programhoz. 

A Boldogságórák alkalmával a gyermekek csoportosan és egyénileg ismerik meg a boldogság fő 

összetevőit. Mindeközben az óvodai tevékenységek alatt, olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk 

őket, amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai alapján – hozzájárulnak a gyerekek 

boldogságszintjének növekedéséhez. Magyarországon a Jobb Veled a Világ Alapítvány szervezésében 

a Boldogság Intézet szakmai csapata egy teljes programot kidolgozott ki a gyermekek boldogságra való 

tanítására. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a Boldogságórák csökkentik a gyermekek szorongását, 

miközben erősíti önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de majd az 

iskolába lépést követően is jobban teljesítenek.  

A 10 hónapos boldogságprogram témáit a megadott szempontok és segédanyagok alapján dolgozzuk 

fel, majd építjük bele a mindennapi kötött és kötetlen játéktevékenységünkbe. 

A 10 hónapos boldogságprogram témái: 

1.hónap: A BOLDOGSÁGFOKOZÓ HÁLA 

2.hónap: AZ OPTIMIZMUS GYAKORLÁSA 

3.hónap: TÁRSAS KAPCSOLATOK 

4.hónap: BOLDOGÍTÓ JÓCSELEKEDETEK 

5.hónap: CÉLOK KITŰZÉSE ÉS ELÉRÉSE 

6.hónap: MEGKÜZDÉSI STRATÉGIÁK 

7.hónap: APRÓ ÖRÖMÖK ÉLVEZETE 

8.hónap: MEGBOCSÁTÁS 

9.hónap: EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 

10.hónap: FENNTARTHATÓ BOLDOGSÁG 

 

 

http://boldogsagprogram.hu/rovat/leckek-a-boldogsagfokozo-hala
http://boldogsagprogram.hu/rovat/leckek-a-boldogsagfokozo-hala
http://boldogsagprogram.hu/rovat/leckek-az-optimizmus-gyakorlasa
http://boldogsagprogram.hu/rovat/leckek-az-optimizmus-gyakorlasa
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13. ZWEISPRACHIGKEIT IM KINDERGARTEN 

Zielsetzungen der Spracherziehungen 

• Traditionen und Bräuche (Lebensweise, Kultur) pflegen und weiterentwickeln. 

• Die Vorschulkinder auf das Erlernen der deutschen Sprache vorzubereiten. 

• Die Kinder sollen die abweichende Phonetik der deutschen Sprache erkennen. 

• Entstehung und Entwicklung eines Identitätsbewusstseins fördern.  

• Die ungarndeutsche Umgebung sichern. 

 

Nutzen für die Kinder 

• Das Kind fühlt sich einer größeren Gemeinschaft zu gehörig. 

• Das Kind hat Spaß und Freunde, die traditionellen Feste und Feiern zu erleben. 

• Das Kind lernt Geschaffenes, Gelebtes, Überliefertes zu schätzen und zu bewahren. 

• Das Kind kann gelebte Kultur und Traditionen festigen bzw. kann diese kennen lernen. 

• Das Kind lernt, dankbar zu sein. 

• Das Kind entwickelt Toleranz und Offenheit für andere Kulturen. 

• Gelebtes Brauchtum schenkt den Kindern Erlebnisse – ganzheitliches Erleben. 

 

Unser Bild vom Kind 

• Jedes Kind ist einzigartig in seinem Aussehen, in seinen Fähigkeiten, in seinen Bedürfnissen, 

in seinem Denken, in seiner Entwicklung und in seinem Lernen. 

• Das Kind trägt von Geburt an alles in sich, um sich zu entwickeln, zu entfalten und sein Leben 

aktiv zu gestalten.  

• Damit sich das Kind diesem individuellen Entwicklungsprozess öffnen kann, braucht es die 

Erfahrung von Angenommen sein, Zuwendung und Geborgenheit. Es braucht seinen Freiraum 

und das Gefühl der Sicherheit. Es braucht Erwachsene und ein angemessenes Umfeld, um 

vielfältige Anregungen und Erfahrungsmöglichkeiten geboten zu bekommen. Es braucht zu 

seiner Orientierung und zu seinem Schutz nachvollziehbare, sinnvolle Regeln und Grenzen, die 

es in seinem Streben nach Weiterentwicklung unterstützen. Das Kind braucht Vorbilder, an 

denen es sich orientieren kann. 
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• Das Kind ist von Beginn an Forscher und Entdecker. Die Neugierde, die 

Begeisterungsfähigkeit, die Offenheit für alles Neue und sein Eigen-Sinn sind dabei seine 

treibenden Kräfte.  

• Das Kind nimmt die Umwelt mit all seinen Sinnen wahr. Es wendet sich spontan, neugierig und 

interessiert den momentanen Gegebenheiten zu. Mit Hilfe der Sprache konstruiert das Kind 

seine eigene Welt.  

• Das Kind ist lernfreudig und lernfähig. Es braucht unterschiedlich Zeit, etwas zu lernen und 

beim Lernen. Es hat zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Interessensschwerpunkte.  

• Das Kind ist ein Gemeinschaftswesen. Es entwickelt sich im „Du“. Es braucht die Begegnung, 

den Austausch und die Auseinandersetzung mit anderen Kindern. Die Entwicklung zum Ich 

über das Du zum Wir wird dadurch möglich.  

• Das Kind braucht Bezugspersonen, die es in seinem Beziehungs- und Werdegang begleiten und 

unterstützen, seine Persönlichkeit respektieren und seine Eigenart würdigen. 

• Jedes Kind ist spielfreudig. Das Spiel ist das Tun und das Lernen im Vorschulalter. 

• Vorschulzeit ist Spielzeit, und Spielzeit ist Bildungszeit. 

• Das Kind hat einen großen Bewegungsdrang. 

• Das Kind ist mutig und experimentierfreudig. 

• Das Kind ist von sich aus glücklich. Es trägt Lebensfreude in sich. 

• Das Kind ist mitteilungsfreudig. Es will seine Gedanken, Vorstellungen, Ideen und Emotionen 

ausdrücken, sie sprachlich mitteilen.  

 

Das Bild der Kindergärtnerin 

• Sie hat die entsprechende / vorgeschriebene Ausbildung. 

• Sie ist sprachliches Vorbild. 

• Sie spricht ein sicheres Deutsch. 

• Sie spricht konsequent im Tagesablauf deutsch. 

• Sie sucht den Kontakt mit ungarndeutschen Vereinen und Organisationen. 

• Sie kennt und pflegt die ungarndeutsche Kultur und die ungarndeutschen Traditionen. Sie 

identifiziert sich damit. 

• Sie kennt eine Vielfalt an Methoden, die sie kreativ und situativ einsetzt. 

• Sie ist sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. 

• Sie ist verlässlich. 
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• Sie ist verantwortungsbewusst. 

• Sie ist pünktlich und kreativ. 

• Sie stellt das Kind mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt. 

• Sie ist einfühlsam und achtsam. 

• Sie kann Kinder begeistern. 

• Sie lässt sich begeistern. 

• Sie bildet sich kontinuierlich weiter. 

• Sie nimmt an Fortbildungen teil. 

• Sie äußert Fortbildungswünsche. 

• Sie ist entwicklungsbereit. 

• Sie ist offen für Neues. 

• Sie ist kontaktfreudig. 

• Sie identifiziert sich mit dem Leitbild. 

• Sie lässt sich führen. 

• Sie ist ausgeglichen. 

• Sie kann mit Emotionen kompetent umgehen. 

• Sie kann Privates und Berufliches trennen. 

• Sie ist flexibel. 

• Sie plant, reflektiert und dokumentiert ihre Arbeit. 

• Sie beobachtet und dokumentiert die Entwicklungsschritte des Kindes. 

 

Die Spracherziehung hat folgende Aufgaben 

a, Sprachförderung und Kulturvermittlung 

Wir bieten eine professionelle, kinderorientierte Sprachförderung, die wir spielerisch, 

erlebnisorientiert und im Sinne einer ganzheitlichen Förderung gestalten.  

Wie wir das erreichen:  

o Wir sprechen bewusst viel mit den Kindern, und zwar Deutsch, und zeigen selbst 

Freude am Sprechen.  

o Wir reden mit den Kindern in allen Situationen deutsch. 

o Zu verschiedenen Handlungen (Händewaschen, Aufräumen, Essen...) sagen wir 

Reime, geben die Instruktionen auf Deutsch. 
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o Wenn ein Kind sich in ungarischer Sprache an uns wendet, wiederholen wir das 

Gesagte auf Deutsch und antworten ihm auch auf Deutsch. 

o Wir hören dem Kind interessiert und aufmerksam zu, lassen es aussprechen und 

blicken es dabei an. Wir geben ihm und uns dabei Zeit. 

o Wir begleiten die Kinder sprachlich in ihrem Spiel.  

o Wir fragen nach, wenn wir etwas nicht verstanden haben. 

o Wir erzählen Märchen, freie Geschichten und lesen aus Bilderbüchern. 

o Die Kinder spielen die Märchen in Rollen- und Puppenspielen nach.  

o Wir laden die Kinder ein, Geschichten selber zu erfinden und zu erzählen. 

b, Im Tagesablauf nutzen wir die deutsche Sprache 

Sprache begleitet jede Aktivität und Handlung. Die Sprachförderung beginnt beim ganz 

alltäglichen miteinander Sprechen und Erzählen. In Alltagssituationen (beim Essen, beim An- 

und Ausziehen, im Waschraum usw.) sprechen wir mit den Kindern deutsch. 

Wie wir das erreichen:  

o Beim Ankommen begrüßen wir jedes Kind persönlich. Wir nutzen ganz einfache 

Satzmodelle wie: „Geht es dir gut?“ „Dein Kleid ist sehr schön.“ Oh, hast du 

schöne Haare!“ 

o Beim Frühstück sprechen wir mit den Kindern immer deutsch. Wir geben dabei 

einfache Instruktionen: „Bring bitte einen Teller!“ 

o Während der Spielzeit sprechen wir in allen möglichen Situationen deutsch. 

o Im Stuhlkreis sprechen wir deutsch, singen deutsche Lieder und sprechen Reime. 

o Auch bei einzelnen Tätigkeiten wie Aufräumen, in der Garderobe, im 

Waschraum, im Hof, beim Turnen sprechen wir deutsch. 

o Bei Bastelarbeiten sprechen wir deutsch. 

o Mit Hilfe von Handpuppen bieten wir jeden Tag deutschsprachige Tätigkeiten 

an. 

o Auch in Konfliktsituationen begleiten wir die Kinder in deutscher Sprache.  

o Beim Mittagessen reden wir mit den Kindern deutsch. Wir benennen die Speisen, 

sagen Tischsprüche und geben Anleitungen und Anweisungen in deutscher 

Sprache. 

o In die Ruhezeit begleiten wir die Kinder mit einem Schlaflied, einem Märchen 

oder einem Gedicht in deutscher Sprache. 
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o Bei Bastelarbeiten sprechen wir deutsch. 

 

c, Die deutsche kulturellen Traditionen pflegen  

Kulturelle Traditionen sind identitätsstiftend. Sie fördern und stärken den Gemeinschaftssinn. 

Gelebtes Brauchtum schenkt den Kindern Erlebnisse. Sprache und Kultur liegen ganz nahe 

beieinander. Wir ermöglichen den Kindern die Begegnung mit Kultur, Traditionen und 

Lebensformen der Ungarndeutschen.  

Wie wir das erreichen:  

o Wir sammeln mit den Kindern altes Kulturgut (Kleider, Handwerkszeug).  

o Wir pflegen altes Lied- und Erzählgut. 

o Wir beteiligen uns an Festen und Feiern im Dorf. 

o Wir besuchen interessante Einrichtungen im Umfeld (Bauernhof, Fähre…) 

o Wir schaffen Volkstracht und Volkstanzkleidung an. 

o Wir tanzen mit den Kindern deutsche Volkstänze in Volkstracht. 

o Wir kochen und backen die örtlichen Spezialitäten und organisieren 

Veranstaltungen für die jungen Eltern. 

o Wir machen die Kinder mit den typischen Musikinstrumenten der 

Ungarndeutschen bekannt.  

 

 

Lernorte und Lernatmosphäre 

a, Spielend Sprache lernen in einer Atmosphäre des Wohlbefindens 

Wir schaffen eine Atmosphäre des Wohlbefindens in einer anregenden Lernumgebung. 

Wie wir das erreichen:  

o Wir nehmen jedes Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen wahr. 

o Wir trauen den Kindern etwas zu. 

o Wir vereinbaren gemeinsam mit den Kindern Regeln und Abmachungen. 

o Durch Rituale schaffen wir eine klare Tagesstruktur, die den Kindern Sicherheit 

und Orientierung gibt und damit maßgeblich zum Wohlbefinden beiträgt. 

o Wir ermöglichen den Kindern Ausgewogenheit zwischen Phasen des Tätigseins 

und Phasen der Ruhe. 
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o Kinder lieben es, Musik zu machen – Musik erfreut die Herzen und trägt somit 

zum Wohlbefinden der Kinder im Kindergarten bei. Die deutsche Sprache lernen 

sie dabei spielend.  

 

b, Wir schaffen Spiellandschaften in den Innenräumen und im Außenbereich, wo wir vielfältige 

Möglichkeiten zur Beschäftigung zur Verfügung stellen. 

Kinder brauchen eine Umgebung, die räumlich und sachlich für die kindliche Neugierde und die 

Handlungsbedürfnisse ein hohes Anregungspotential bereit hält. 

Wie wir das erreichen:  

o Wir schaffen eine anregende Lernumgebung, wir gestalten Spiellandschaften. 

o Wir gestalten und strukturieren die Innenräume. Wir richten verschiedene Ecken 

im Gruppenzimmer und im gesamten Kindergarten ein: Mal-, Sprach-, Puppen-

, Märchen-, Natur-, Nationalitätenecke, Bauplatz. Im Gruppenzimmer haben wir 

Ecken für verschiedene Spieltätigkeiten (Puppenküche, Bauplatz, Spiele am 

Tisch, usw.)Wir bieten Rückzugsmöglichkeiten an. 

o Wir gestalten den Außenbereich kreativ und nutzen das gesamte Umfeld, damit 

die Kinder viele Erfahrungen machen können. Die Gestaltung des 

Außenbereichs bietet den Kindern vielfältige Bewegungsmöglichkeiten. Wir 

bieten Möglichkeiten zum Klettern und Schaukeln. 

 

c, Wir begleiten die gesamten Aktivitäten und Handlungen in deutscher Sprache.  

An allen Lernorten ermöglichen wir den Kindern vielfältige Erlebnis-, Erfahrungs- und 

Lernprozesse mit allen Sinnen in ihrem Umfeld.  

Wie wir das erreichen:  

o Wir lassen die Kinder Erfahrungen sammeln, wenn es möglich ist, an Ort und Stelle 

(Weinlese, Keller, Maisbrechen, Wiese, Obstgarten, Markt, Geschäfte). 

o Wir machen zusammen Ausflüge, beobachten die Umwelt, besuchen Ausstellungen 

und öffentliche Gebäude (Gemeinde, Schulhaus, Post, Geschäfte, Kirche).  

o Wir lassen die Kinder erfahren, wie Pflanzen wachsen und was sie für das Wachsen 

brauchen: Licht, Wasser, Erde. 

o Wir experimentieren mit Wasser. 
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o Wir machen zu allen Jahreszeiten Spaziergänge in der Natur (Weingarten, Maisfeld, 

Wald) und sammeln Blätter, Früchte und benennen sie in Deutsch. 

o Wir besuchen einen Bauernhof und schauen zu, wie das Vieh gefüttert wird (Pferd, 

Kuh, Schwein, Huhn, Hahn, Ente usw.). 

 

 

d, Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Familie nimmt einen hohen Stellenwert für die Sprachentwicklung des Kindes ein. Der 

Spracherwerb findet zum Großteil in der Familie statt. Wir sehen daher die Förderung der 

deutschen Sprache in unseren Kindergärten als gemeinsame Aufgabe von Kindergarten und 

Familie.  

Wie wir das erreichen: 

o Wir arbeiten partnerschaftlich mit den Eltern zusammen.  

o Wir zeigen den Familien die Besonderheiten der ungarndeutschen Kindergärten 

auf und lassen sie den Nutzen erkennen. 

o Wir informieren die Eltern umfassend über die Ziele ungarndeutscher 

Kindergärten und darüber, welchen Nutzen die Kinder davon haben. Dies erfolgt 

bei der Einschreibung (Elternabend, beim Besuch der Familie).  

o Wir geben den Eltern Einblick in unsere Arbeit bzw. in unser pädagogisches 

Programm.  

o Wir gestalten offene Tage der „offenen Tür”. 

o Eltern und Großeltern, die ungarndeutsche Bräuche kennen, laden wir in den 

Kindergarten ein und lassen sie erzählen. 

o Wir laden Eltern ein, den Kindern von ihrer Arbeit zu erzählen. 

o Wir laden Eltern, die deutsch sprechen, in den Kindergarten ein und lassen sie 

erzählen, vorlesen … 

o Wir führen mit den Eltern Gespräche über die (sprachliche) Entwicklung des 

Kindes.  

 

e, Kontakte nach aussen pflegen 

Wir pflegen die Zusammenarbeit mit anderen Gremien, Organisationen und Instituten. 

Wie wir das erreichen: 
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o Wir nutzen die Öffnung nach außen als Chance zur Förderung der deutschen Sprache. 

Wir erschließen neue bzw. zusätzliche Lernorte als Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten 

außerhalb des Kindergartens.  

o Wir stellen unser Sprachkonzept den Familien und der Öffentlichkeit vor. 

o Wir geben dem Träger und den Schulen Einblick. 

o Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Schulen, Senioren, 

Bibliothek und Nationalitäten-Minderheiten. 

o Wir nehmen aktiv an der Sitzung der örtlichen deutschen Selbstverwaltung teil. 

o Wir informieren die Gemeinde über unsere pädagogische Arbeit.  

o Zu bestimmten Veranstaltungen und zu Ausstellungen laden wir den Bürgermeister und 

den Gemeinderat sowie Mitglieder der Nationalitätenselbstverwaltung ein. 

 

 

Entwicklung der motorischen Fähigkeiten 

a, Die Spieltätigkeit   

Spielen ist eine elementare Lebensäusserung und die für das Kind geeignete Form der 

Auseinandersetzung mit der Umwelt. Spielen ist eine spezielle Form des Lernens. Das Kind ist 

neugierig, will die Umwelt entdecken und ist dabei voller Spannung, Erlebnishunger und hat den 

Wunsch nach schöpferischer Tätigkeit. 

In der Spracherziehung wird dem Freispiel eine erhebliche Rolle eingeräumt. Das Bild von der 

Wirklichkeit wird durch das Spiel immer genauer. Im zweisprachigen Kindergarten ist das Spiel sehr 

wichtig. Die Kinder haben zahlreiche Möglichkeiten ihre Sprachkenntnisse anwenden und 

reproduzieren. 

Wir bieten vielfältige Spielanlässe, die das Lernen der deutschen Sprache fördern.  

Im Freispiel: 

o Unsere Aufgabe als Erzieherinnen eines ungarndeutschen Kindergartens ist es, 

auch im Freispiel einfühlsam die deutsche Sprache einzubringen. 

o Wir beobachten die Kinder bei ihren Spielen und bringen Spielimpulse zum 

passenden Zeitpunkt in deutscher Sprache ein. 

o Wir beteiligen uns einfühlsam am Spiel und wenden dabei die deutsche Sprache 

an. 
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Im angeleiteten Spiel: 

o Im angeleiteten Spiel nutzen wir die Vielfalt kreativer Spiele und Spielformen, 

um die Kinder mit der deutschen Sprache vertraut zu machen: Lieder, 

Erzählungen, Reime, Rollenspiele, Gespräche, Tänze, Märchen. 

 

Die Hauptformen des gelenkten Spiels sind:  

Funktionsspiele 

Rollenspiele, Dramatisierung, Handpuppenspiele, 

Kreisspiele, Bewegungsspiele, Regelspiele. 

 

Funktionsspiele werden von den Kindern intensiv aufgenommen und durch die Wiederholung schnell 

erlernt. In den Funktionsspielen werden die gut artikulierte Aussprache der Kindergärtnerin 

nachgeahmt und eine positive Einstellung zur Sprache gewonnen.  

Rollenspiel ist eine Form des freien Darstellungsspiel. In den gelenkten Rollenspielen werden in 

Dialogform der Rollenwechsel sowie das Antworten geübt und gefestigt, deshalb diesen Spielen in der 

Spracherziehung grosse Bedeutung zukommt. 

Regelspiele, wie Memoryspiel und Gesellschaftsspiele werden dem Entwicklungsstand und den 

Sprachkenntnissen entsprechend ausgewählt und je nach Wunsch der Kinder geübt. Die Regelspiele 

tragen dazu bei die richtige Aussprache zu üben und das produktive Sprechen durch 

Wortschatzerweiterung zu bereichen.  

Volkstümliche spiel - mit den volkstümlichen Inhalten dieser Spiele werden eine Unzahl menschlicher 

Situationen dargestellt. Durch diese Spiele lernen die Kinder die Traditionen der Nationalität kennen, 

pflegen und üben. 

In Situations- und Simulationsspielen finden die Kinder Möglichkeiten zum Feststellen der Ursachen 

und der Zusammenhänge zur Entwicklung der Sprechfertigkeit. 

In den Übungsspielen entwickelt sich vor allem die Augen-Hand Koordination, die Dominanz Das 

müssen wir stärken. 

Mit Dramatisieren stärken wir die positiven Verhaltensweisen, die Ausdrucksfähigkeit in beiden 

Sprachen und das fliesende Sprechen in der Minderheiten Sprache. 

 

b, Märchen, Verse, Reime 

Literatur ist für das Kind eine Quelle der Freude, ein Spiel mit Einzelelementen der Sprache. Das Kind 

hat Freude an Rhythmus, Reim und Klang. 
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Volksreime und Gedichte werden als Auflockerung eingesetzt. Die Sprachmelodie und der Rhythmus 

der Volksreime sind für das Kind erfassbar sie in der Spracherziehung zu einer unentbehrlichen Hilfe 

für die Ausspracheschulung. 

Rhythmus, Lautmalerei und Wortspiele wirken auf die Kinder, auch wenn sie einzelne Worte nicht 

verstehen. Bei diesen Reimen und Gedichten ist nicht die Wortbedeutung wichtig, sondern der 

Wortklang und der Rhythmus. 

Beliebt sind die Fingerspiele, Kniereiterspiele, Abzählreime usw. Die Volksdichtung trägt dazu bei, die 

Sprache für interessant zu halten, dadurch Spass zu erleben. 

In der Volksdichtung lernen die Kinder Dialekt und Mundart kennen. Aber die Kinder hören am 

liebsten Märchen. In denen werden die Wünsche erfüllen. 

Wir wählen Märchen, Gedichte in beiden Sprachen aus dem Schatz der Volkskultur aus. Mit den kurzen 

Volksmärchen fördern wir die Identität der Kinder. 

Märchen und Gedichte sind im ganzen Verlauf der Erziehung, als wesentliches Gebiet der 

Mutterspracherziehung zu betrachten. Die Sprache wird während der Sozialisation zum wichtigsten 

Mittel des Denkens. 

Die deutschen Märchen werden von den Kindern gerne gespielt und dramatisiert. Bei der 

Dramatisierung regt die Sprechfreude der Kinder an, fördert sein Ausdrucksvermögen. Die 

Dramatisierungsspiele haben eine wichtige Funktion im Üben des Rollenwechsels (Hörer-Sprecher) 

sowie im Üben der Rolle des Antwortens. 

 

c, Singen, Musik 

Neben dem Spielen ist auch das Singen eine elementare Lebensäusserung des Kindes. Das Kind singt 

nicht in Tonarten und Tonsystemen, es singt naiv. Musik macht das Kind fröhlich. 

Die Musik hat in der Spracherziehung einen festen Platz. 

Die Kreisspiele werden aus der Volkskultur gewählt. Durch das Pflegender Volkskultur in Gesang und 

in ei rächen Tänzen wird die zweisprachige Identität des Kindes angebahnt. Die Ausspracheschulung 

wird mit Kreisspielen, die von den Kindern gern gespielt und wiederholt werden, erfolgreich gelöst. 

Durch das gemeinsame Spiel finden die Kinder erste Kontakte zueinander und fühlen sich sicher. Diese 

Spiele haben auch eine wichtige Funktion im Üben des Rollenwechsels (Hörer-Sprecher). 

Beim Singen und Spielen werden die gut artikulierte Aussprache und das reine Singen der 

Kindergärtnerin nachgeahmt und eine positive Einstellung zur Sprachen gewonnen. Die Kinder und 

Volkslieder helfen die genannten sprachlichen Aufgaben zu lösen, insbesondere bei der Erweiterung 

des Wortschatzes, im produktiven Sprechen. 
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Aufgabe: 

o Die grundlegenden Bedingungen der musikalischen Erziehung schaffen. 

o Den Anspruch auf die musikalische Selbstbildung fördern. 

o Musikalische Erlebnisse sichern. 

o Der Gebrauch der Grundlegenden musikalischen Begriffe in der deutschen 

Sprache. 

o Mit Singspielen stärken die Herausbildung der Freude am gemeinsamen Spiel. 

 

c, Bildnerisches Gestalten 

Das gestaltende Tun bezieht sich auf alle Tätigkeiten des Kindes. das Kind verwendet 

verschiedenartigen Materialen um seine Erlebnisse und Erfahrungen zu verarbeiten und auszudrücken. 

Die Formen des bildnerischen Gestaltens sind: 

o Zeichnen und Malen  

o Kneten und Formen 

o Kleben, Schneiden, Falten, Drucken 

o Auffädeln, Flechten und Weben 

Zeichnen und Malen ist das Bedürfnis des Kindes, seine Gefühle und Empfindungen auszudrücken 

und darzustellen. 

Kneten und Formen Beim Umgang mit formbaren Stopfen spielt das Kleinkind die Funktionslust eine 

grosse Rolle. Das grössere Kind bildet schon aus einer geschlossenen Form eine Gestalt. Das Üben und 

freie Verwendung spielen bei diesem Gestalten eine wichtige Rolle.  

Kleben, Schneiden, Falten, Drucken Papier bietet vielfältige Möglichkeiten. Kleben und Schneiden 

sind für Kinder ein technischer Vorgang. Beim Falten sehen Kinder lieber zu aber die Faltfiguren 

verwenden sie gern im Freispiel. 

Auffädeln, Flechten und Weben durch die Übung solche Fertigkeiten erhalten die Kinder ein Blick in 

sind Zusammenhänge, wie zB. ein Abschiedsgeschenk für die Grossen der Gruppe weben. Beim 

Weben und Flechten werden Gegenstände und Dinge die zu den Traditionen und Bräuchen gehören 

anfertigt. Das Bildnerische Gestalten ist eine Möglichkeit der Kommunikation, die den Spracherwerb 

bereichert. 
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d, Bewegung, Turnen 

Bewegungserziehung hat drei Formen: 

o Die freie Bewegung im Freien.  

o Den täglichen Sport. 

o Die Sportbeschäftigungen. 

Diese Formen tragen dazu bei, die Sprachbildung natürlicher, abwechslungsreicher, interessanter, 

vielseitiger und regelmässiger zu planen und durchzuführen. 

Körperliche Bewegungsfreude und geistige Entwicklung stehen in Wechselbeziehung zu einander. So 

wird dem Wachsenden Organismus der Kinder eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die 

mannigfaltigsten Bewegungen an der Luft und der Sonne im Wasser und Schnee stärken die 

Gesundheit, härtenden Organismus ab, machen ihn widerstandsfähiger und sichern ein normales 

Wachstum, verhindern weiterhin die psychische Belastung. Die Körperübungen entwickeln und 

vervollkommnen bei den Kindern motorische Eigenschaften, wie Kraft und Reaktionsschnelligkeit, 

Gewandtheit, ausdauert Geschicklichkeit, Schnelligkeit die Entwicklung des Koordinationsvermögens 

des Kindes und die Schulung des Gleichgewichtssinnes. 

Die freie Bewegung im Freien zur Befriedigung des natürlichen Bewegungsdranges vom Kind, den 

täglichen und die Sportbeschäftigungen. Wir bauen auf die Bewegungserfahrung auf das 

Spielverhaltendes Kindes. 

Wir schaffen die Bedingungen zur Förderung der biologischen Entwicklung, zur Steigerung der 

Belastbarkeit, der Widerstands und der Anpassungsfähigkeit des Körpers. 

Die Aufgabe der Kindergärtnerin ist zu erreichen, dass die Kinder der Gruppe an sportlichen Übungen 

mit Freude teilnehmen. Auch mit Rhythmus und Musik werden Bewegungserlebnisse vermittelt. 

 

e, Umwelterziehung 

Ziele der Umwelterziehung sind der Erwerb elementarer Erfahrungen und die Auseinandersetzung mit 

Gegenständen, Dingen und Erscheinungen der Umwelt. Die Grundlagen der Umwelterfahrungen sind 

das eigene Handeln und erleben des Kindes. 

Es ist wichtig, den Kinder Impulse zugeben die zur Entdeckung der Umwelt führen. Für die Auswahl 

der Themen sind die Gegenseiten der Umwelt und die Interessen der Kinder entscheiden. Die 

Umwelterziehung steht vor allem mit der Spracherziehung in enger Wechselwirkung. Die Sprachlichen 

Aufgaben stimmen mit den grundlegenden Erfahrungen und der Auseinandersetzung des Kindes mit 

seiner Umwelt überein. 
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Die Entwicklung der Sprechfertigkeit und die Wortschatzerweiterung der Sprachfertigkeit wird mit 

diesen Themen verwirklich: 

Das aktive Kennenlernen der Welt erweckt und hält die Neugier, das Interesse der Kinder durch das 

Bearbeiten der Erfahrungen und Kenntnisse aufrecht und befriedigt ihren Erkenntnisdrang. 

Ermöglichen, dass sie mit allen Sinnesorganen Erfahrungen sammeln können. Gelegenheiten zum 

indirekten Erleben das Naturschutzes anbieten. Problemsituationen schaffen. Möglichkeit zum 

fliessenden Sprechen bieten und die mündliche Ausdrucksfähigkeit der Erst-und Zweisprache fördern. 

Die optimalen Voraussetzungen des Lernens sichern. 

 

f, Arbeitswesen für Kindern 

Im Grunddokument für die Vorschulerziehung werden die Tätigkeiten, die zum täglichen Leben 

gehören, aufgezählt. Es werden Fertigkeiten und Arbeitsweisen festgelegt, die dem Vorschulalter 

entsprechend erlernt und angewendet werden. 

Die Kinder werden erlernen, dass die Tätigkeiten des täglichen Lebens von der Spieltätigkeit schwer 

zu trennen sind. 

Im Tagesablauf der Kindergruppe werden alle Gelegenheiten genützt, bei denen das Kind die 

praktischen Tätigkeiten ohne Zeitdruck erwirbt. 

Anleitungen zu folgenden Themen sind zugeben: 

o zur Körperpflege und Befriedigung persönlicher Bedürfnisse(aus und anziehen, 

Hände waschen, sich kämen, usw.) 

o zu Haushaltspflichten(Ordnung machen, Tischdienst, Blumen giessen, 

Wegraumen, usw.) 

Die Kinder erhalten die Möglichkeit bei einfachen Arbeitsvorgängen mitzumachen. 

Sie sollen motiviert werden, sie lernen dabei Arbeit planen, organisieren, zusammen tätigen. 

Die Arbeitsvorgänge werden selten auf Deutsch geplant, aber die anderen Tätigkeitsformen werden 

Deutsch begleiten und miterleben. (Lieder singen, Spiele üben, Reime sagen, Märchen anhören, usw.) 

 

g, Lernen und Sprachbildung 

In Vorschulalter stehen lernen und spielen in enger Verbindung spielen ist eine wichtige Möglichkeit 

des Lernens. Spielen und lernen lassen sich auf gemeinsame Grundlagen zurückführen.  

Spielen und lernen haben gemeinsame Merkmale wie:  

o Freiwilligkeit (Auch das hat Erfolg, wenn sich das Kind für einen Sache 

interessiert). 
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o Aktivität (Bevorzugt werden interessante Lernprozesse, die voll mit 

Überraschungen und Problemstellungen sind). 

o Selbstständigkeit (Beim Spielen können Aufgaben schwierig sein). 

o Phantasie (Beim Lernen und Spielen sind schöpferische Einfälle von 

Bedeutung). 

o Anwendung des Gelernten (Die Kenntnisse sind übertragbar auf andere 

Situationen). 

 

Die Aufgaben Der Kindergärtnerin bei der Planung und Durchführung des Lernens : 

o Die Erfahrungen und Erlebnisse der Kindergruppe, die wöchentlich und 

vorlaufend gewonnen werden, werden komplex und vielfältigen Formen 

aufgearbeitet. 

o Das spontane Interesse des Kindes für ein Lernziel wird verstärkt. 

o Das Erlernte wird wiederholt und erweitert. 

o Auf altergemässes Tempo wird geachtet und genügend Zeit zum Üben gesichert. 

 

 

Feste feiern 

Die Vorschläge werden einerseits den Traditionenfeiern der Kindergruppe entsprechend ausgewählt, 

anderseits dem örtlichen Brauchtum der Nationalität angepasst. 

Feste, die mit den Kindern gefeiert werden: 

Oktoberfest (Weinlesefestaufzug und Erntedankfestmit den Eltern und mit den Schulkindern erleben, 

einmal im Kindergarten und einmal in der Schule). 

St. Martin-Fest (Festaufzug mit den Eltern und mit den Schulkindern veranstalten. An einem 

Spielnachmittag basteln die Eltern im Kindergarten die Laternen). 

St. Nikolaus (dieses Fest feiern wir ohne Eltern). 

Weihnachten (Christbaumschmuck und eine Krippe basteln. Geschenke für die Eltern anfertigen). 

Fasching (Masken herstellen, Kostüme anziehen. Wir feiern ohne Eltern). 

Ostern (Ostereier verzieren ohne Eltern). 

Muttertag (die Mutter und die Grossmutter einladen und die Geschenke anfertigen). 

Abschiedsfeier (für die Grossen ein Geschenk anfertigen, Abschiedstänze und Verse lehren). 

Geburtstagfest (dem Geburtstagkind eine Krone und Geschenke basteln). 
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Anforderungen am Ende des Vorschulalters in der Altersgemischten zweisprachigen Gruppe 

 

Schulbereitschaft bedeutet: Leistungsfreudigkeit, Anpassungsfähigkeit, Kontaktbereitschaft, und 

Aufrechterhaltung der Neugierde. Wenn das Kind seine Vorschulzeit voll durchlebt und seine 

Möglichkeiten entfalten kann, da wird der Schulbereitschaft erreicht. 

Die Spracherziehung bedeutet folgendes: 

o die Kinder sind anpassungsfähiger, weil sie in zwei Sprachen und Kulturen 

verbringen, 

o die Kinder sind kontaktbereiter, weil sie in vielen Kommunikationssituationen 

den Rollenwechsel beim Antworten üben, 

o die Kinder haben aktive und passive Wortschätze, in dem sie sich sicher fühlen, 

o die Kinder sind leistungsfreudig, weil sie die deutsche Sprache viele Erlebnisse 

mögen, 

o die Kinder sind neugierig auf die Sprache, weil sie altergemischt Situationen das 

produktive Sprechen erleben können, 

o die Kinder sind bereit, die Sprache zu lernen. 

 

Wortschatz 

1. Manz – Jäger Monika: ,,Ich sag dir was!“ 1998. Arculat Nyomda Kft. Baja ISBN 963-18-8445-

7 

2. Tolnai, Katalin: Módszertani füzetek 4. Ajánlás az ,,Ich sag dir was“ anyagához. Habakukk 

Óvoda 
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14. MELLÉKLETEK 

 

➢ 1 sz. melléklet : Egyéni fejlesztési lap 

➢ 2 sz. melléklet: Gyermekek fejlődési lapja 

➢ 3 sz. melléklet:  Összesítő lap (kimenetkor) 

➢ 4. sz. melléklet Anamnézis lap 
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1 sz. melléklet 

Egyéni fejlesztési lap 20…./20…..-1. FÉLÉV 

Gyermek neve:      Kora:      Csoportja: 

Fejlesztési terület 

- Mit fejlesztünk? 

Módszer 

- Hogyan? 

EREDMÉNYESSÉG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Megjegyzés: 
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1 sz. melléklet 

 

Egyéni fejlesztési lap 20…./20…..-2. FÉLÉV 

 

Gyermek neve:      Kora:      Csoportja: 

 

Fejlesztési terület 

- Mit fejlesztünk? 

Módszer, Eszköz 

- Hogyan?-Mivel? 

EREDMÉNYESSÉG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Megjegyzés: 
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2.sz. melléklet 

Gyermekek fejlődési lapja 
Gyerme neve: 

Születési ideje: 

Gyermekcsoport: 

Óvodapedagógus neve: 

 

AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 

1. Az egészséges életmód kialakítása 

 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

Önállóan tisztálkodik         

Önállóan fogat mos,         

Önállóan fésülködik,         

Önállóan használja a WC-t          

Zsebkendőt önállóan használja          

Az asztalt önállóan teríti, esztétikusan helyezi el az edényeket          

Kulturált étkezési szokásokat ismeri          

Megfelelően használja az evőeszközöket          

Ruházatára vigyáz, tisztán tartja, összehajtva helyére teszi          

Tud cipőt fűzni          

Tud cipőt kötni          

Tud gombolni (ruházat)         

Tud hajtogatni (ruházat, takaró, terítő, szalvéta)         

Segít a kisebbeknek, társainak a különböző önellátásra irányuló 

tevékenységekben  

        

Ügyel az őt körülvevő környezet rendjére, óvja, védi a természetet          
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AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 

2. Érzelmi, erkölcsi, értékorientált közösségi nevelés 

 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

Tiszteletben tartja társai szokásait         

Társai különbözőségét elfogadja         

Szívesen, örömmel jön óvodába          

Önálló a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás területein (kérés, 

köszönés, köszönetnyilvánítás, válaszadás, megszólítás)  

        

Önállóan nyilvánít véleményt, önállóan dönt választási helyzetekben          

Rendelkezik az alapvető erkölcsi tulajdonságokkal          

Ismeri és érti az óvodapedagógus metakommunikatív jelzéseit          

Együttműködik a közös cél érdekében, örül a csoport közös sikereinek          

Érdeklődik a társai és a felnőttek iránt          

Társas, baráti kapcsolattal rendelkezik a csoportban          

Megkezdett munkát befejezi         

Észreveszi a környezete rendjét megbontó elemeket, korrigálni tudja az 

ilyen jellegű helyzeteket 

        

Felajánlja segítségét a felnőttnek, gyermek társainak, ha ennek szükségét 

látja  

        

Érdeklődővé, nyitott az őt körülvevő világ iránt.         

Egészséges „én tudattal” rendelkezik,          

„Magyarságtudattal” rendelkezik         

Megfelelően oldja meg a konfliktusokat, megfelelő szavakat használ a 

konfliktus rendezése során 

        

Ha szüksége van valamire társától, megvárja, míg az illető befejezi, 

amivel éppen foglalkozik 

        

Mielőtt elvenne valamit a másiktól, elkéri         
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Pozitív érzelmi viszonnyal rendelkezik a német nemzetiségi kultúra és 

nyelv iránt. 

        

Képes a német nemzetiségi kulturális hagyományokat és szokásokat 

megjeleníteni 

        

Családon belül ápolják és fejlesztik a nemzetiségi hagyományokat         
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AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 

3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés nevelés 

 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél          

Minden szófajt használ          

Különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot         

Tisztán ejti a magán és mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő 

nagy egyéni eltérések lehetségesek)  
        

Végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét         

Követni tudja a kéréseket, utasításokat         

Érdeklődő, nyitott minden új iránt          

Rendelkezik problémamegoldó, problémafelismerő képességgel          

Aktívan részt vesz a különböző tevékenységekben          

Német nyelvű kommunikációs helyzetekben tájékozódni tud.         

Érti a német nemzetiségi nyelven közölt tartalmakat.         
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

1. Ének zene, énekes játék, gyermektánc 

 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

Természetes tempóban jár         

Megkülönbözteti a halk-hangos, fogalmakat dallamban, ritmusban.         

Megkülönbözteti a, magas-mély, fogalmakat dallamban, ritmusban.         

Megkülönbözteti a, gyors-lassú fogalmakat dallamban, ritmusban.         

Dallamot visszaénekel         

Önállóan, örömmel vesz részt énekes játékokban         

Énekes játékot kezdeményez         

Egyenletes lüktetést érzi          

Egyszerű táncos mozdulatokat produkál         

Tisztán énekel         

Felismeri a dallammotívum alapján hallott dalt         

Ismeri a térforma alakítási lehetőségeket (kör, csigavonal, hullám…)         

Magyar népi dallamokat ismer.         

Német nemzetiségi kultúrából merített dalokat, mondókákat, 

körjátékokat ismer. 

        

Felismeri a jellegzetes nemzetiségi dallamokat         

Ismeri a sváb tánc alaplépéseit.         
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

2. Rajzolás, festés,mintázás,kézimunka 

 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

Ceruzafogása helyes         

Képet alkot élmény, emlékezet alapján         

Emberábrázolása korának megfelelő         

Színeket megnevez         

Saját elképzelései alapján tárgyakat díszít         

Ismeri a magyarság színeit         

Véleménye van saját és társai műveiről         

Önállóan javítja a megbeszélt módon a hibát         

Rendelkezik koordinált szem és kézmozgással         
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

3. Verselés, mesélés 

 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

Szívesen mond mondókát, verset.         

Ismeri a játékok szövegeit, és ismeri azok mozgásos elemeit         

Szóban kiegészít ismert meserészletet         

Megjegyzi a mese legfontosabb elemeit (szereplők, események)         

Képes a mesében halottak képi megjelenítésére          

Könyvben, kép alapján tud tájékozódni         

Óvja a könyvet         

Részt vesz dramatikus játékokban.         

Szívesen, örömmel hallgat mesét.          

Képes korának megfelelő színházi előadás cselekményének követésére         

Német nemzetiségi nyelvsajátítást segítő verseket,meséket, mondókákat 

ismer 
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

4. Külső világ tevékeny megismerése 

 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

Ismeri saját nevét         

Ismeri saját életkorát         

Ismeri saját lakcímét         

Ismeri szülei, testvérei nevét         

Megnevezi saját testrészeit, érzékszerveit         

Ismeri az évszakok nevét          

Ismeri az évszakok jellemzőit         

Ismeri a napok neveit, sorrendjét.         

Ismeri a környezetében élő állatot, növényt         

Ismeri a környezetében lévő épületeket, és azok funkcióit         

Ismeri a közlekedési eszközöket         

Ismeri a közlekedési szabályokat         

Részt vesz természetvédelmi tevékenységekben (téli madárvédelem, 

élőlények óvása) 
        

Tisztában van hovatartozásával (magyar)         

Összehasonlítja a mennyiségeket         

6-os számkörben számol         

Szempontok alapján válogat         

Szétválogatja az alakzatokat (kör, négyzet, háromszög)         

Ismeri a térbeli alakzatokat: kocka, gömb, téglatest         

Ismeri lakóhelyének német nemzetiségi hagyományait         

 



A Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 
Pedagógiai Program 
  

 

105 
 

 

AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI 

5. A Játék 

 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

Életkorának megfelelő játékot választ         

Bekapcsolódik a közös játékba         

Játékot kezdeményez         

Követi és betartja a megismert szabályokat         

Szívesen báboz         

Elviseli a vesztett helyzeteket         

Elfogadja társai ötleteit, javaslatait         

Vállalja az alá, fölérendeltségi viszonyt, negatív szerepeket is elvállalja         

Játékában alkalmaz német nemzetiségi hagyományokra épülő játékokat.         

Játéka közben megjelenik a német nemzetiségi szókincs         
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

6. Munka jellegű tevékenységek 

 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

Önként is vállal feladatokat (naposság, alkalmankénti 

feladatmegbízás) 

        

Ismeri a szerszámok, munkaeszközök tárolási helyét, azok használatát         

Ismeri az eszközök használatával járó veszélyeket         

Képes az eszközök épségének megőrzésére         

Képes önmaga és társai testi épségének megőrzésére         

Gondozza és ápolja környezetében lévő élőlényeket, felelősséget érez 

irántuk. 
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

7. Tevékenységben megvalósuló tanulás 

 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

Utánozza a felnőttet és társait         

Spontán játékokban tapasztalatot szerez         

Problémamegoldó készséggel rendelkezik         

Cselekvésekben ágyazott tanulás megfigyelhető         

Irányított játékos tevékenységben örömmel részt vesz         

Visszatérő kommunikációs helyzetekben képes utánzással a német 

nemzetiségi nyelv elsajátítására 
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

8. Mozgás 

 3-4 éves 4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

Elsajátítja a természetes mozgás elemeit         

Fizikai állóképessége életkorának megfelelő         

Ismeri a vezényszavakat         

A szabályokat betartja, követi         

Mozgás közben képes az irányváltoztatásra          

Képes a sor és köralakításra         

Egy lábon egyensúlyoz         

Páros lábon szökdel         

Kisebb akadályokat átugrik         

Tud labdát két kézzel dobni, megfogni, gurítani         

Mozgásban kitartó, figyelmét koncentrálja         

Kialakult benne a versenyszellem         

Környezetében biztonságosan közlekedik         

Kitartóan vesz részt a mozgásos játékokban         

Mászókán mászik         

Ismeri a német nyelvű vezényszavakat          
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3 sz. melléklet 

Összesítő lap  a gyermekek fejlődési eredményeihez 

…………………………………. CSOPORT………..fő 

 

AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS  FELADATAI 

1. Az egészséges életmód kialakítása 

 Számszerűsí
tés 

Százalék (%) 

Önállóan tisztálkodik     

Önállóan fogat mos,     

Önállóan fésülködik,     

Önállóan használja a WC-t      

Zsebkendőt önállóan használja      

Az asztalt önállóan teríti, esztétikusan helyezi el az edényeket      

Kulturált étkezési szokásokat ismeri      

Megfelelően használja az evőeszközöket      

Ruházatára vigyáz, tisztán tartja, összehajtva helyére teszi      

Tud cipőt fűzni      

Tud cipőt kötni      

Tud gombolni      

Tud hajtogatni (ruházat, takaró, terítő, szalvéta)     

Segít a kisebbeknek, társainak a különböző önellátásra irányuló 

tevékenységekben  

    

Ügyel az őt körülvevő környezet rendjére, óvja, védi a természetet      
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AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 

2. Érzelmi, erkölcsi, értékorientált közösségi nevelés 

 Számszerűsítés Százalék (%) 

Tiszteletben tartja társai szokásait     

Társai különbözőségét elfogadja     

Szívesen, örömmel jön óvodába      

Önálló a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás területein (kérés, 

köszönés, köszönetnyilvánítás, válaszadás, megszólítás)  

    

Önállóan nyilvánít véleményt, önállóan dönt választási helyzetekben      

Rendelkezik az alapvető erkölcsi tulajdonságokkal      

Ismeri és érti az óvodapedagógus metakommunikatív jelzéseit      

Együttműködik a közös cél érdekében, örül a csoport közös sikereinek      

Érdeklődik a társai és a felnőttek iránt      

Társas, baráti kapcsolattal rendelkezik a csoportban      

Megkezdett munkát befejezi     

Észreveszi a környezete rendjét megbontó elemeket, korrigálni tudja 

az ilyen jellegű helyzeteket 

    

Felajánlja segítségét a felnőttnek, gyermek társainak, ha ennek 

szükségét látja  

    

Érdeklődővé, nyitott az őt körülvevő világ iránt      

Egészséges „én tudattal” rendelkezik      

„Magyarságtudattal” rendelkezik     

Megfelelően oldja meg a konfliktusokat, megfelelő szavakat használ a 

konfliktus rendezése során 

    

Ha szüksége van valamire társától, megvárja, míg az illető befejezi, 

amivel éppen foglalkozik 

    

Mielőtt elvenne valamit a másiktól, elkéri     

Pozitív érzelmi viszonnyal rendelkezik a német nemzetiségi kultúra és 

nyelv iránt. 

    

Képes a német nemzetiségi kulturális hagyományokat és szokásokat 

megjeleníteni 

    

Családon belül ápolják és fejlesztik a nemzetiségi hagyományokat     
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AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 

3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés nevelés 

 Számszerűsítés Százalék 
(%) 

Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél      

Minden szófajt használ      

Különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot     

Tisztán ejti a magán és mássalhangzókat (a fogváltással is 

összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek)  

    

Végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét     

Követni tudja a kéréseket, utasításokat     

Érdeklődő, nyitott minden új iránt      

Törekszik a végzett tevékenységek összefüggéseinek felfedezésére      

Rendelkezik problémamegoldó, problémafelismerő képességgel      

Aktívan részt vesz a különböző tevékenységekben     

Német nyelvű kommunikációs helyzetekben tájékozódni tud.     

Érti a német nemzetiségi nyelven közölt tartalmakat.     
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

1. Ének zene-énekes játék, tánc 

 Számszerűsítés Százalék 
(%) 

Természetes tempóban jár     

Megkülönbözteti a halk-hangos, fogalmakat dallamban, ritmusban.     

Megkülönbözteti a, magas-mély, fogalmakat dallamban, ritmusban.     

Megkülönbözteti a, gyors-lassú fogalmakat dallamban, ritmusban.     

Dallamot visszaénekel     

Önállóan, örömmel vesz részt énekes játékokban     

Énekes játékot kezdeményez     

Egyenletes lüktetést érzi      

Egyszerű táncos mozdulatokat produkál     

Tisztán énekel     

Felismeri a dallammotívum alapján hallott dalt     

Ismeri a térforma alakítási lehetőségeket (kör, csigavonal, hullám…)     

Magyar népi dallamokat ismer.     

Német nemzetiségi kultúrából merített dalokat, mondókákat, 

körjátékokat ismer. 

    

Felismeri a jellegzetes nemzetiségi dallamokat     

Ismeri a sváb tánc alaplépéseit.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

114 
 

 

AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

2. Rajzolás-mintázás, kézimunka 

 Számszerűsítés Százalék 
(%) 

Ceruzafogása helyes     

Képet alkot élmény, emlékezet alapján     

Emberábrázolása korának megfelelő     

Színeket megnevez     

Saját elképzelései alapján tárgyakat díszít     

Ismeri a magyarság színeit     

Véleménye van saját és társai műveiről     

Önállóan javítja a megbeszélt módon a hibát     

Rendelkezik koordinált szem és kézmozgással     
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

3. Verselés, mesélés 

 Számszerűsítés Százalék 

(%) 

Szívesen mond mondókát, verset, mesét,      

Ismeri a játékok szövegeit, és ismeri azok mozgásos elemeit     

Szóban kiegészít ismert meserészletet     

Megjegyzi a mese legfontosabb elemeit (szereplők, események)     

Képes a mesében halottak képi megjelenítésére      

Könyvben, kép alapján tud tájékozódni     

Óvja a könyvet     

Részt vesz dramatikus játékokban     

Ismert irodalmi szöveget kapcsol adott irodalmi alkalomhoz     

Szívesen, örömmel hallgat mesét      

Figyelmesen tudja végighallgatni az óvodapedagógust és társait     

Képes korának megfelelő színházi előadás cselekményének 

követésére 

    

Német nemzetiségi nyelvsajátítást segítő verseket, meséket, 

mondókákat ismer. 
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

3. Külső világ tevékeny megismerése 

 Számszerűsítés Százalék 
(%) 

Ismeri a saját nevét     

Ismeri a saját életkorát     

Ismeri a saját lakcímét      

Ismeri szülei, testvérei nevét     

Megnevezi saját testrészeit, érzékszerveit     

Ismeri az évszakok nevét     

Ismeri az évszakok jellemzőit     

Ismeri a napok neveit, sorrendjét     

Ismeri a környezetében élő állatot, növényt     

Ismeri a környezetében lévő épületeket, és azok funkcióit     

Ismeri a közlekedési eszközöket     

Ismeri a  közlekedési szabályokat     

Részt vesz természetvédelmi tevékenységekben ( téli madárvédelem, 

élőlények óvása) 

    

Tisztában van hovatartozásával (magyar)     

Összehasonlítja a mennyiségeket     

6-os számkörben számol     

Szempontok alapján válogat     

Síkban és térben alakzatokat másol     

Szétválogatja az alakzatokat (kör, négyzet, háromszög)     

Ismeri a térbeli alakzatokat: kocka, gömb, téglatest     

Ismeri lakóhelyének német nemzetiségi hagyományait     
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI 

4. A Játék 

 Számszerűsítés Százalék 
(%) 

Életkorának megfelelő játékot választ     

Bekapcsolódik a közös játékba     

Játékot kezdeményez     

Követi és betartja a megismert szabályokat     

Szívesen  báboz     

Elviseli a vesztett helyzeteket     

Elfogadja társai ötleteit, javaslatait     

Vállalja az alá, fölérendeltségi viszonyt,  és a negatív szerepeket is 

elvállalja 

    

Játékában alkalmaz német nemzetiségi hagyományokra épülő 

játékokat. 

    

Játéka közben megjelenik a német nemzetiségi szókincs     
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

6. Munka jellegű tevékenységek 

 Számszerűsítés Százalék 
(%) 

Önként is vállal feladatokat (naposság, alkalmankénti 

feladatmegbízás) 

    

Ismeri a szerszámok, munkaeszközök tárolási helyét, azok használatát     

Ismeri az eszközök használatával járó veszélyeket     

Képes az eszközök épségének megőrzésére     

Képes önmaga és társai testi épségének megőrzésére     

Gondozza és ápolja környezetében lévő élőlényeket, felelősséget érez 

irántuk. 
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

7.Tevékenységben megvalósuló tanulás 

 Számszerűsítés Százalék 
(%) 

Utánozza a felnőttet és társait     

Spontán játékokban tapasztalatot szerez     

Problémamegoldó készséggel rendelkezik     

Cselekvésekben ágyazott tanulás megfigyelhető     

Irányított játékos tevékenységben örömmel részt vesz     

Visszatérő kommunikációs helyzetekben képes utánzással a német 

nemzetiségi nyelv elsajátítására 
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

8. Mozgás 

 Számszerűsítés Százalék 
(%) 

Elsajátítja a természetes mozgás elemeit     

Fizikai állóképessége életkorának megfelelő     

Ismeri a vezényszavakat     

A szabályokat betartja, követi     

Mozgás közben képes az irányváltoztatásra      

Képes a sor és köralakításra     

Egy lábon egyensúlyoz     

Páros lábon szökdel     

Kisebb akadályokat átugrik     

Tud labdát, két kézzel dobni, megfogni, gurítani     

Mozgásban kitartó, figyelmét koncentrálja     

Kialakult benne a versenyszellem     

Környezetében biztonságosan közlekedik     

Labdát, babazsákot két kézzel eldob, elkap     

Kitartóan vesz részt a mozgásos játékokban     

Mászókán mászik     

Ismeri a német nyelvű vezényszavakat     
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4 sz. melléklet 

Anamnézis adatlap 

Gyermek neve: 

Beceneve: 

Születési év, hely, idő: 

Állampolgárság: 

Taj szám: 

Lakcím: 

 

Anyja neve: 

Születési év, hely, idő: 

Leánykori név: 

Foglalkozás, iskolai végzettség: 

Cím: 

Mobil telefonszám: 

E-mail cím: 

 

Apja neve: 

Születési év, hely, idő: 

Foglalkozás, iskolai végzettség: 

Cím: 

Mobil telefonszám: 

E-mail cím: 

 

1. Testvérek neve, születési ideje: 

 

 

2. A gyermeket ki viheti haza: 
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3. Kikkel él egy lakásban a gyermek? 

4. Van- e külön szobája, ágya? 

5. Kivel osztja meg a szobáját? 

6. Van-e a gyermeknek önálló helye, ahol zavartalanul tevékenykedhet? 

 

I. A gyermek fejlődésére vonatkozó adatok 

 

7. Tervezett, várt gyermek? 

8. Milyen volt az anya egészségi állapota és pszichés állapota a terhesség alatt? (szedett-e 

gyógyszert, volt-e beteg, - vérnyomása, ödéma, fehérje, AFP- veszélyeztetett terhes volt-e)? 

 

9. Hányadik terhesség? 

10. Időre, korábban vagy túlhordással született? 

11 A szülés lefolyása: tágulási, kitolási szakasz ideje, történései? 

 

12. A szülés sima, császármetszés, vagy gyógyszeres beavatkozás?  

13. Azonnal felsírt, vagy élesztésre szorult, ennek módja? 

14. Születési adatok: testsúly, hossz, APGAR érték: 

15. Az újszülöttet szülés után mennyi idővel helyezték mellre? Volt-e szopási nehézsége, 

besárgult-e? 

 

16. Hány napra mehetett haza a kórházból? 

17. Milyen baba volt? Szopott-e meddig szopott? 

18. Újszülött alvási, evési szokásai, hangulat, temperamentum, aktivitás? 

19. Csecsemőkor alvási, evési szokásai, különleges szokásai?  

 

II. Mozgásfejlődése 

 

20. Mikor emelte fel a fejét, mikor fogott, mikor fordult hasra, mikor ült fel, mikor mászott, 

mikor kúszott, mikor állt fel, mikor járt? 
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21. Milyen a mozgásigénye? 

 

22. Észrevehető-e a gyermeknél mozgásos lemaradás, ügyetlenség? 

23. Melyik kezét használja gyakrabban? Kialakult-e kezessége? 

24. Szokott-e otthon rajzolni, festeni, gyurmázni, gyöngyöt fűzni, hogyan? 

 

III. Beszédfejlődése 

25. Gőgicsélés kezdete, hangok utánozása, első szó mi volt, mikor követte a többi szó? 

Szómondatok, első mondat, összefüggő mondatok? 

 

26. Van-e valamilyen beszédhibája? (pöszeség, dadogás, hadarás, orrhangzós beszéd) 

27. Szókincskészlete, kifejezőkészsége megfelel-e életkorának? 

 

IV. Önkiszolgálás 

28. Mikor kezdték bilire szoktatni, hogyan? 

29. Mikor kezdte jelezni szükségleteit? 

30. Mikor lett szoba és ágy tiszta? 

31. Étkezési szokásai? Önállóan eszik vagy etetik? 

34. Mennyit alszik naponta, alvása nyugodt vagy nyugtalan, alvási szokásai? 

 

35. Öltözködésben mennyire önálló? 

36. Milyen feladatokat végez el a gyermek otthon? Bevonható-e apróbb házimunkákba a 

gyermek utánzás szintjén? 

 

V. Érzelmek 

37. Nyugodt vagy élénk, félénk, szorongó vagy agresszív? 

38. Érzelmileg kihez kötődik erősebben a családban? 

 

VI. Játék 

39. Hogyan játszik a gyermek otthon? Ülő vagy mozgással járó, csendes vagy zajos játékot 

játszik? 

40. Mik a kedvelt játékai? Egy játékszerrel hozamosabb ideig játszik vagy hamar ráun? 
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VII. Betegségek 

41. Milyen jelentős betegségei voltak eddig? Lázas, görcsös állapotok, eszméletvesztés, 

kórházi kezelések, fennmaradó betegségek, jelenlegi állapot és kezelések. 

 

42. Allergiás-e valamire? (gyógyszer, étel, ital) 

 

43. Látás: rövidlátás, távollátás, kancsalság, gyengén látás, szemüveget visel-e? 

 

44. Hallás: hallással kapcsolatos zavarok? 

 

VIII. Intézményes nevelés 

45. Járt-e bölcsődébe? 

 

IX. Családi nevelés 

 

46. Milyen nevelési módszereket alkalmaznak? 

 

47. Hogyan szokták jutalmazni, dicsérni? Mikor, miért, milyen gyakran? 

 

48. Milyen módon büntetik, mivel lehet rá hatni leginkább? 

 

 

49. Mivel tölti leggyakrabban szabadidejét a család? 
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15. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 
Az intézmény pedagógiai programja nyilvános, egy-egy példánya a következő helyeken 

minden érdeklődő számára megtekinthető: 

➢ A Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde   hivatalos nevelői helységében egy példány 

betekintésre, olvasásra; 

➢ A Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde  hivatalos  honlapján a 

www.manyimesevarovi.hu 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a pedagógiai programot a szülőkkel széles körben, minden év 

szeptemberében az első szülői értekezleten megismertessük. 

 

 

16.  Érvényességi nyilatkozat 
 
A Pedagógiai Program érvényességi ideje: határozatlan  

A program módosításának indítékai:  

➢ Törvényi változások  

➢ Nevelőtestület más program bevezetéséről dönt  

➢ Szervezeti átalakítás  

➢ Egyéb módosítási javaslat  

 

Hatálybalépés: 2019.09.01. 

A Pedagógia Program hatálybalépésével, az előző 2018.09.01-től hatályos program érvényét 

veszti. 

A felülvizsgálat indoka:  

➢ A program alkalmazása során felmerülő változások beépítése  

➢ A törvényi változásokból adódó feladatok beépítése, kidolgozása  
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17.  Legitimációs záradék 

 

A Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde Pedagógiai Programját az intézmény 

nevelőtestülete 2019. augusztus 26-án megtárgyalta, véleményeztetés a mellékelt jegyzőkönyv 

tanúsága szerint aláírásával elfogadta. 

 

Mány, 2019 augusztus 31.         

       ………………………………………… 

        nevelőtestület nevében 

 

A Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde Pedagógiai Programját az intézmény Szülői 

Szervezete megismerte, véleményezte és javasolja annak elfogadását. 

 

Mány, 2019 augusztus 31.         

       ………………………………………… 

              Szülői Szervezet elnöke 

 

A Mányi Mesevár Óvoda Pedagógiai Programját a Mányi Mesevár Óvoda intézményvezetője 

elfogadta. 

 

Mány, 2019 augusztus 31.         

       ………………………………………… 

           intézményvezető 

 


