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1. TÖRVÉNYI HÁTTÉR 
 
 
Törvények  
 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  
 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és érvényben lévő módosításai 
 

Egyházi Törvénykönyv  
II. Vatikáni Zsinat dokumentumai  
 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény [MK 
2012/172. (XII. 18.)]  
 

Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló 2012. évi CXCVI. törvény [MK 2012/170. (XII. 15.)]  
 

A gyermekek védelméről a gyámügyi igazgatásról és azok módosításairól szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 
 

A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról szóló 1990. évi IV. törvény 
 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény [MK 2012/164. (2012. XII.7.)]  
 

Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXV. 
törvény [MK 2012/180. (XII. 27.)]  
1. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 
Rendeletek  
 
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet  
 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről 331/2006. ( XII.23.) Kormányrendelet 
 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  
 

Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő 
intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról 
30/2012.(IX. 28.) EMMI- rendelet 
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2. MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 
 
 
 

Az intézmény működési engedélye alapján az intézményegység szakfeladata, és kiegészítő 
tevékenysége a következő (TEÁOR számmal): 

- 851011  Óvodai nevelés, ellátás, 
- 562912  Óvodai intézményi étkeztetés, 
- 851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása. 

 

3. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 
 
 
 

Az 1876-ban alapított intézményben az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek tanítottak a 
kezdetektől az államosításig, 1948. június 16-ig. 
Az államosítás után 1959-től körzeti iskolává alakult. Az egyházi ingatlanok visszaadásáról szóló 
1991. évi XXXII. tv. életbe lépésével a Győri Egyházmegye igényelte vissza az épületet. A 
katolikus szellemben való nevelés 1994-95-ös tanévvel vette kezdetét. 
A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola 2001 szeptemberében kezdte meg óvodai egység 
működtetését. Az 1880-as évek végétől már az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek is tartottak 
fenn a csornai intézetben kisdedóvót. 
Az intézmény elnevezése azóta II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola. 
 
Az iskola épületén belül kerültek kialakításra az óvodai csoportszobák és a kiszolgáló helyiségek 
is. A katolikus óvoda alapításának célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson azon csornai 
lakosoknak, akik keresztény szellemben élnek, gondolkodnak és így kívánják gyermekeiket is 
nevelni. Nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes, biztonságérzetet nyújtó óvodai életet kíván 
biztosítani a gyermekeknek.  
A 2001/2002-es óvodai évre több mint száz kisgyermeket írattak be a szülők, így négy csoport 
indulhatott. 
2001. szeptember 22-én Dr. Pápai Lajos megyés püspök megáldotta az intézmény új egységét. 
Az indulás óta a csoportok száma nyolcra növekedett. 
2012 nyarán a fenntartónak köszönhetően az óvoda alapterülete bővült.  Az egész épület 
korszerűsödött, biztonságosabbá és energiatakarékosabbá vált. Az újonnan átadott épületrészt 
püspök atya megáldásával 2012 szeptemberében vettük birtokunkba.  Megtisztelő volt 
számunkra, hogy dr. Áder János köztársasági elnök úr - mint Csorna város szülötte - is vendége 
volt ünnepségünknek.  
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4. BEVEZETÉS 
 
 

A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran kevéssé 
ismerik, s a katolikus óvoda evangelizáló munkája során ez a kincs a szülő számára fokozatosan 
föltárul.  
Életkori sajátosságaiból fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek élete 
példájából tapasztalja meg Isten szeretetét.   
 
   Az óvodai nevelés az Óvodai nevelés országos alapprogramjával harmonizálva a gyermeki 
személyiség teljes kibontakoztatására törekszik, a gyermeket megillető jogok tiszteletben 
tartásával. Az erkölcsi nevelés, az emberi értékek, a hagyományok megismertetése 
nélkülözhetetlen a gyermekek keresztény lelkületének elindításához.  
  A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, 
esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be. A szülők és az óvodapedagógusok egymást 
segítő, megbecsülő nevelőpartnerként együttműködnek annak érdekében, hogy a gyermekek jól 
érezzék magukat, és kiegyensúlyozott felnőtté válhassanak. 

4.1. Küldetési nyilatkozat                                                  
                                                            „Ilyen az ember. Egyedüli példány.  

                                                                                                      Nem élt belőle több, és most sem él, 
  s mint fán sem nő egyforma két levél, 

                                                                                                              a nagy időn se lesz hozzá hasonló.” 
                                     ( Kosztolányi Dezső) 

                                                                                                                                                                                                                             
Valljuk és hisszük, hogy minden kisgyermekben van valami érték, csak fel kell fedezni és ezen 
felfedezés a mi feladatunk.                                                                                                                               
Óvodapedagógusaink szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvodai élet 
megteremtésén fáradoznak, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, 
önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. 
Minden gyermek a saját képességei szerint, annak figyelembevételével, fejleszthető: nevelik, 
fejlesztik őt az új társkapcsolatok, vagyis az óvoda minden dolgozója.  
A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt a gyermeknek oly fontos 
biztonságérzetet, „hogy tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek és segítek neked, 
ha szükséged van a segítségemre”. 
Az óvodai nevelésünkben a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés 
övezi. Meggyőződésünk, hogy minden gyermeket saját magához mérten kell fejleszteni, hogy az 
óvodáskor végére eljussanak az iskolába lépéshez szükséges szintre. 
Óvodai nevelésünk épít a magyarság keresztény értékeire, hagyományaira és átörökíti azokat a 
gyermek tárgyi, értelmi, szellemi és lelki világába. 
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Óvodánk nem attól katolikus, hogy a nevében szerepel, hanem a benne dolgozók 
elhivatottságától, lelkiségétől és szellemiségétől.                                                                                                          

A családokkal való kapcsolattartás folyamán a katolikus óvodánk remélhetőleg egyre több embert 
segíthet az igaz értékek megtalálásához. Éppen ezért intézményünk nyitott mindazon családok 
számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét. Más felekezetből érkező családoknál 
tiszteletben tartjuk saját vallási értékeiket.  

 

A Teremtő öröktől fogva ismer minden embert. Szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a 
gyermekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre hozniuk azoknak, akik a gyermekért felelősek. 
A szülőnek és a pedagógusnak a mennyei Atya gyermekkel kapcsolatos szándékát kell 
kifürkésznie és a megvalósulásában segíteni.  

 

5. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP                
 

5.1. Gyermekkép  

 
„A keresztény ember számára a gyermek Isten ajándéka, az élet folytonosságának láncszeme.” 

                                                                                       (Dr. Marcell Miklós) 

 
   A keresztény ember áldásként éli meg a gyermeket. A gyermek a jövő élet hordozója. Ebben a 
munkában helye van a magvetésnek és a gyomlálásnak is. A közös munka során: nevelés, 
buzdítás, óvás, intés, mind a lélek gazdagítását rejti magában. 

   A katolikus óvodai nevelés gyermekközéppontú, befogadó. Ennek megfelelően a gyermeki 
személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy 
egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai 
csökkenjenek, nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.  

Biztonságérzet és mély szeretetkapcsolat a nevelőmunkának az alapja. Tetteinkkel sugározzuk a 
feltétel nélküli szeretetet. 

5.2. Óvodakép  

 
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 
A katolikus óvoda a katolikus köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, 
amely kiegészítője a családi nevelésnek a gyermek óvodakezdésétől az iskolába lépésig. 
Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az 
óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció, melynek 
megvalósulása során a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (kisiskolás 
korba) való átlépés belső, pszichikus feltételei. 
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 Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak, módszereknek a gyermek 
személyiségéhez kell igazodniuk. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszerével és tárgyi 
környezetével hozzájárul az emberi értékek közvetítéséhez. 
A keresztény hitélet korai érzelmi megalapozásával a vallásos élet felé irányítjuk óvodásainkat.  
Kiemelten kezeljük:  

- a helyes önismeret formálását,  
- a közösségi intelligencia megalapozását,  
- az alapvető erkölcsi értékek megismertetését: mint szeretet, kedvesség, szelídség, hála, 

megbecsülés, tisztelet, segítés, jóságosság, türelmesség, igazmondás, megbocsátás stb.  
 

 

6. A KATOLIKUS ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 
 
 
Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése a 
hitre nevelésben, az egészséges életmód alakításában, az érzelmi nevelés és szocializáció terén, 
az anyanyelvi, értelmi fejlesztés, az erkölcsi és a közösségi nevelés feladatainak 
megvalósításában. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése és a szociálisan hátrányos 
helyzetű gyerekek nevelése is fontos feladat. 

6.1. Hitre nevelés erősítése 
 

„… Hagyjátok a kisgyermekeket, hadd jöjjenek hozzám,  
és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” 

(Mk10, 14-16) 
- Isten szeretetének megvilágítása a gyermekben. 
- A családi nevelés folytatásaként az erkölcsi értékek erősítése és kiegészítése, valamint 

közvetítése a gyermek által a családba. 
- A katolikus vallási élet eszközei: egyházi év, liturgia, szentek tisztelete. 
- A teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, hála, 

megbecsülés, védelem, óvás, felelősség, stb.).  

6.2. Az egészséges életmód alakítása 
 

„Szeresd az egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. 
Őrizd szüleid egészségét!  - mert a múlton épül fel a jelen és a jövő!” 

                      (Bárczi Gusztáv) 
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Célja: 
- az egészséges életmódra nevelés, a gyermek egészséges életvitel igényének alakítása, 

testi fejlődésük elősegítése, 
- rendszeres mozgásra való igény kialakítása, 
- az egészséges életmód szokásrendszerének kialakításával a testi-lelki harmóniájának 

biztosítása, figyelembe véve a gyermek egyéni szükségleteit. 
 

Feladata: 
- a gyermekek gondozása (testápolás, öltözködés), 
- testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése (táplálkozás), 
- harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, 
- önmaguk és környezetük esztétikuma iránti igény kialakítása, 
- mozgásigény figyelembevételével a gyermekek testi képességének segítése, testedzés, 

testi nevelés, prevenció biztosítása, 
- szabadban való tartózkodás és tevékenykedés megszervezése, 
- egészséges környezet kialakítása, 
- a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, 
- az egészséges életmód, testápolás, étkezés, öltözködés, pihenés, betegségmegelőzés és 

az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, megfelelő egészségügyi szokások 
elsajátítása, 

- étkezési kultúra alakítása, erősítése, 
- korszerű táplálkozás biztosítása, 
- környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása, 
- balesetmentes, biztonságos, egészséges környezet kialakítása, 
- megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós, korrekciós testi, 

lelki nevelési feladatok ellátása érdekében. 
 
A 3-6 éves gyermek személyiségének kibontakoztatása, életkori sajátosságainak tiszteletben 
tartásával a keresztény világszemlélet szerint. 
Az egy csoportban dolgozó óvónők a dajkák bevonásával megállapodnak a szükségleteket 
kielégítő szokások pontos menetében az azonos gyakoroltatás érdekében. 
A gyermekeknek különböző táplálkozási szokásaik vannak. A felnőttek megismerik a szülők 
segítségével ezeket és kellő toleranciával elfogadják a kezdeti étvágytalanságot, válogatást. 
Később ösztönözik a gyermekeket, de nem kényszerítik az ételek elfogyasztására. Lehetőséget 
biztosítanak, hogy a nap bármely szakában ihassanak.  
Megtanítják gyermekeket a helyes étkezési kultúra elsajátítására, betartására.  
A korszerű táplálkozás megismertetése érdekében minden nevelési évben egészségnapot 
szervezünk, hetente gyümölcsnapot tartunk. 
 
A testápolás a gyermekek tisztaság igényének kialakítását szolgálja. Ezen a téren is nagy 
különbségek mutatkoznak a gyermekek között. A befogadás ideje alatt az óvónő minden 
gyermekkel együtt végzi a teendőket, hogy megtanulhassák a testápolási szokások sorrendjét.  
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 Az óvodai és a családi gondozási szokások összehangolása segít az azonos elvek betartásában. A 
felnőttek megteremtik a feltételeket úgy, hogy a gyermekek fokozatosan, önállóan végezhessék 
ezeket a teendőket. A higiénés szokások, szabályok kialakítása, elmélyítése és az intimitás 
tiszteletben tartása fontos feladat. 
Réteges, komfortérzetnek, időjárásnak megfelelő öltözék és csereruha biztosítása szükséges. 
Legyen igényük a gyerekeknek önmaguk és környezetük esztétikuma iránt, és ezért tenni is 
tudjanak. Igazítsák meg ruhájukat, ha rendezetlen.  
 
A megfelelő egészségügyi szokások elsajátíttatása nagymértékben hozzájárul az 
egészségmegőrzéshez és a betegségmegelőzéshez.  
 
A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, a mindennapi szabad mozgás 
fontos eleme az óvodai életnek (nagymozgások, sokféle mozgásfejlesztő eszközök, szervezett 
mozgásos tevékenységek, séták). 
Kiemelt feladatunk a mozgás megszerettetése, a mozgáskedv fenntartása. Az egyéni 
mozgásigény figyelembevételével a testi képességek fejlődésének segítése, folyamatos 
testedzéssel, prevenció biztosításával.  
 
Az időjárás függvényében naponta tartózkodunk a szabadban. A mindennapos szabad mozgás is 
az udvaron történik.  
Itt a gyerekeknek lehetősége van a mozgásigény kielégítésére, mozgásos tevékenységek és a 
kertgondozásával, ápolásával, kapcsolatos feladatok végzésére.  
 
Fontos feladatunk a környezet védelme és megóvása, a környezettudatos magatartás alakítása.  
Az óvoda dolgozóinak kiemelt feladata, hogy a gyermekeket megismertessék, és rajtuk keresztül 
a szülők figyelmét is felhívják a növények, állatok óvásának, védelmének fontosságára. 
Kirándulások, séták alkalmával a gyermekek ismerkednek közvetlen környezetünk látnivalóival, 
élővilágával. Játékos feladatokkal tudatosítjuk a gyermekekben a föld, víz, levegő életünkben 
betöltött fontos szerepét és védelmével, óvásával kapcsolatos feladatainkat. A gyerekekkel 
közösen készített munkákból kiállítást rendezünk az óvoda folyosóján.  
 
A gyermekek alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. A nyugodt pihenés feltétele a csend, 
bizonyos bezártság. Elalvás előtti mesélés és az azt követő altatók dúdolása kondicionáló 
reflexként hat. Nyári hónapokban az iskolába felvett gyermekeknek lehetőséget biztosítunk az 
igény szerinti pihenésre. Ezzel is előkészítjük a gyermekeket a kisiskolások napirendje szerinti 
életre.  

6.3. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása 
 

„Az emberben az érzelmek hamarabb fejlődnek, mint az értelem, tehát előbb szeretünk, mint 
gondolkodunk...” 

                                                                                                (Brunszvik Teréz) 
 
Az óvodáskorú gyermekek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A 
személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket az 
óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, szeretetteljes, derűs, kiegyensúlyozott légkör 
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vegye körül. Biztonságot adó légkörben kialakul a gyermekek érzelmi kötődése társaihoz, a 
felnőttekhez. 
 
Célja: 
 

- A teremtő Isten gondoskodásának megélése, a teremtett világ szeretete.  
- A tisztelet, a hála kifejezésének elsajátítása a szülők és a körülöttük lévő felnőttek 

számára.  
- A gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességének kibontakoztatása a 

közösségen belül, a csoport normái alapján. 
 
Feladata: 
 

- az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése a befogadástól 
az óvodáskor végéig, 

- a gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának kialakítása, 
- az erkölcsi tulajdonságok megalapozása, a gyermeki jellem alakítása, 
- az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, erősítése a társas 

kapcsolatok létrehozása érdekében, 
- a természetes társas kapcsolatok alakítása, segítése, 
- a természetben és az emberi környezetben jelenlévő jóra és szépre való rácsodálkozás, 

mindezek megbecsülésére nevelés, 
- hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása közös élményeken nyugvó 

tevékenységek gyakorlásával, 
- hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapozása, 
- egyházi és világi ünnepek megélése, 
- egyéni bánásmódot igénylő gyermekek nevelése, 
- érzelmi zavarok kezelése. 

 
 
A befogadás időszaka meghatározza a gyermekek kialakuló érzelmi kötődését az óvodához. Az 
óvónő a szülőkkel együtt megteremti a lehető legnyugodtabb feltételeket a gyermekek 
közösségbe történő beilleszkedéséhez. 
Nagyfokú körültekintést, gyöngédséget, megértést, türelmet kíván a kisgyermekek 
zökkenőmentes befogadása. Az óvónő lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek szüleikkel együtt 
ismerkedjenek az óvodával. Ez több szempontból nagyon hasznos. A gyermekeknek a szülői 
együttlét biztonságot ad az új környezet elfogadásához, ugyanakkor a szülő megismeri az óvoda 
belső életét,  a gyermekek napirendjét, szokásait. 
 
Minden óvodai csoportnak van hagyománya, szokás-, norma-, és jelképrendszere, szimbóluma, 
ami sajátos, egyéni színezetű légkört biztosít. Ez is elmélyíti a gyermekek összetartozását, 
együttérzését. 
A katolikus óvoda közösségének élete sajátos mintát, értékrendet nyújt a gyermekek számára. 
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A családias légkör megteremtése elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását. 
Mindehhez gazdag, tevékenykedtető élet szükséges. A közös élmények az óvodáskor végéig 
biztosítják a gyermekek együttműködését, amiben formálódik egymáshoz való viszonyuk. 
Lehetőségük van minél többször érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet választani, hogy 
gyakran átéljék a belülről táplálkozó kedvet, motivációs állapotot. 
A keresztény pedagógus „sohasem saját képére és hasonlatosságára formálja a reá bízott 
gyermekeket, hanem kellő alázattal a személyiségük Istentől kapott adottságainak 
kibontakozásán fáradozik.” (Etikai kódex) 
 
A gyermekek neveléséhez először megteremtjük a jó kapcsolatot a szülőkkel, nagyszülőkkel, 
hogy kellő bizalom alakuljon ki az együttneveléshez. Bizalmas kapcsolatban az óvónő megismeri 
a gyermekek egyéni jellemzőit, ami elengedhetetlen feltétele az individuális nevelésnek. Az 
óvónő segíti a gyermekeket abban, hogy elfogadják, tiszteljék különböző eltérő képességű és 
tulajdonságú társaikat. 
A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, nehezen szocializálható, valamint 
kiemelkedő képességű gyermekek elfogadó szeretete, az óvodai nevelés szerves része. Megfelelő 
szakemberek közreműködésével fejlesztést és gondoskodást biztosítunk.  
 
A közösségi életre nevelés szempontjából fontos szerepet tulajdonítunk az együtt átélt 
tevékenységeknek, élményeknek. Hitéletünkkel kapcsolatos ünnepek, kirándulások, közös 
játékok során olyan erkölcsi tulajdonságok kialakulását segítjük, mint: figyelmesség, együttérzés, 
önfegyelem, tiszteletadás, segítőkészség, hála, kitartás, fegyelem, udvariasság, türelem, szociális 
érzékenység, szolidaritás, igazságosság, bizalom, szeretet, féltés, félelem kifejezése; stb.  
 
Az óvónő kialakítja a közösségi élet szabályait, segíti a társas kapcsolatok, gyermekbarátságok 
kialakulását. A gyermekek viselkedéskultúráját fejleszti a felnőtt példája, bátorítása, türelme, ami 
a sikert észreveteti és a sikertelenséget segít elviselni. 
 
 Abban az esetben, ha a pedagógus a gyermek bántalmazását, vagy  annak deviáns viselkedés 
formáit észleli, az óvodapedagógusokkal közösen feltárják azokat a lehetséges okokat, amelyek a 
viselkedés sajátos formájához vezethettek. A konfliktusban érintett gyermekek a szakszolgálatok 
által biztosított pszichológus segítségében részesülnek. 
  

6.4. Az anyanyelvi fejlesztés és nevelés megvalósítása  

 
„A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, 

hanem az édes mienk.” 
(Kazinczy Ferenc) 

Célja: 
 
Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére nevelés.  
Óvodánk a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, életkori sajátosságára építve,  
változatos tevékenységeket biztosít a gyermekeknek, amelyeken keresztül tapasztalatokat 
szerezhet a természeti és társadalmi környezetről.  
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Kiemelt feladatunknak tekintjük az anyanyelv fejlesztését és a kommunikáció különböző 
formáinak alakítását az óvodai nevelő tevékenység egészében. 
 
Különösen a beszédkedv fenntartására, gyermekek meghallgatására, a gyermeki kérdések 
érvényesülésére fordítunk figyelmet. Tapasztalatok, élmények verbális kifejezésére nevelés. 
Célunk az óvoda nevelőközösségének mintaadó, példaadó beszédkultúráján keresztül a tiszta, 
érthető, szép és nyelvtanilag is helyes beszéd, a magyar nyelv jellemző ereszkedő dallamának a 
megéreztetése, hangszín, hangerő, artikulációs stílus stb. 
A gyerekek szókincsének bővítését, kommunikációra ösztönzését sok vers, mese hallgatásával és 
a magyar néphagyomány szellemi kincseinek (mondóka, mese, vers) megtanításával kívánjuk 
megvalósítani. 
 
Az óvodában nevelkedő gyermekek, a családtagok, a lelkipásztor és az óvónők beszéde által 
találkoznak azokkal a szavakkal, amelyek a katolikus ember szókincsébe tartoznak: Isten, Jézus, 
szentek, ima, fohász… 
Ezek megértése óvodapedagógusi magyarázatra szorul. 
 
Feladata: 

- szituációk teremtése a gyermekek beszéltetésére a kommunikációs képességek, 
metakommunikáció kifejlesztése érdekében, 

-  az anyanyelvi fejlesztés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósuló 
feladat,  

- egyéni fejlesztés biztosítása - szükség esetén logopédus bevonásával. 
 

6.5. Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása  
 

„A nevelés egyet jelent azzal, 
hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani a lehetőségeit.” 

(Erich Fromm) 
Célja: 
 
  Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint meglévő tapasztalataira, 
élményeire és ismereteire építve biztosítja a gyermekeknek a változatos tevékenységeket.  

 
Feladata: 

 
- a gyermekek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatok, ismeretek tapasztalati úton 

történő bővítése, rendszerezése, 
- érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás és kreativitás 

fejlesztése, 
- gyakorlás különböző tevékenységekben és élethelyzetekben az életkori 

sajátosságokra, tapasztalatokra, élményekre építve, 
- az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően az ismeretek, jártasságok, készségek 

alapozása. 
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7. A KATOLIKUS ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 
 

7.1. Személyi feltételek  

 
Az óvodapedagógusi tevékenységet és az óvoda működését közvetlen segítő nem pedagógus 
alkalmazottak (dajka) összehangolt munkája hozzájárul az óvodai nevelésünk 
eredményességéhez. 
 
Alázattal fordulnak szakmájukhoz, óvodájukhoz, gyermekekhez, szüleikhez, együttműködnek a 
csoportban és az intézményben dolgozó felnőttekkel. Keresztény értékeket képviselve életük a 
gyermek számára követendő minta, modell. 
Az óvodai nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll. Mint katolikus óvodapedagógusok 
kulcsszereplői vagyunk az óvodai nevelőmunkának, akik jelenléte állandó és folyamatos a 
nevelés egész időtartamában.  
Igényünk van az önművelésre, szívesen veszünk részt továbbképzéseken. 
Kapcsolatot tartunk, együttműködünk a gyermekek szüleivel. A ránk bízott gyermekeket 
türelemmel, szeretettel ébresztjük rá az isteni gondviselésre. 
Keresztény lelkülettel, toleranciával, empátiával fogadjuk el az óvoda minden gyermekét. 
Fejlesztő-differenciáló óvodapedagógus végzettséggel rendelkező szakembereink foglalkoznak a 
részképesség-fejlesztést igénylő gyermekkel, hogy elérjék az iskolaérettséghez szükséges szintet.  
Mozgásfejlődésben lemaradást mutató gyermekeink mozgásfejlődését gyógytestnevelő, valamint 
óvodai aerobic oktató végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok segítik. 
A gyerekek beszédkészségének fejlesztésében logopédus nyújt segítséget. 
A sajátos nevelést igénylő gyermek fejlesztésében speciálisan képzett szakemberek 
közreműködését igényeljük.(Pedagógiai Szakszolgálatok.) 
Többcélú intézmény részeként a gyermekek kapcsolatba kerülnek az intézményben tanítókkal 
közös rendezvények, programok alkalmával. 
Amennyiben migráns és nemzetiséghez tartozó gyermek érkezik, szeretettel fogadjuk, és 
lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját. 
Elengedhetetlen, hogy szeressük a gyerekeket, segítőszándékúak és megbízhatóak legyünk. 
A dajkák aktív résztvevői a gondozásnak, feladataikat az óvodapedagógusokkal egyeztetve 
végzik.  
Óvodánk minden dolgozóját lelkiismeretesség, alázat, tisztelet, türelem jellemzi. 

7.2. Tárgyi feltételek  

 
A berendezés a gyermekek testméretének megfelelő, a terek könnyen átalakíthatóak. A világos, 
tágas, harmóniát árasztó csoportszobák esztétikus környezetet biztosítanak a gyermekek számára. 
Ezáltal lehetővé téve mozgás- és játékigényük kielégítését. 
Felszereltsége kényelmes, biztonságos, a baleset-megelőzést szolgálja. Megfelel változó 
testméreteiknek. Törekszünk a természetes anyagokból készített kiegészítők beszerzésére.  
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Az udvar és annak felszereltsége az európai uniós előírásoknak megfelelő, ütéscsillapító 
burkolattal ellátott, szabványos játékokkal felszerelt, ezáltal biztonságos környezetet teremt a 
gyermekeknek a szabad levegőn való mozgáshoz és különböző tevékenységekhez.  

A környezettudatos magatartás alakítása, elmélyítése minden dolgozó feladata. 

Az óvoda egyidejűleg megfelelő munkakörnyezetet nyújt az óvodai munkatársaknak.  

Az óvodából az iskolába történő átmenet megkönnyítése érdekében a gyermekek már 
nagycsoportban használják az iskola termeit, helyiségeit.  

Az intézmény területén a közös liturgikus térben, lehetőség van a szülők fogadására különböző 
rendezvények, programok, értekezletek alkalmával.  

7.3. Az óvodai élet megszervezése  

 
Az óvodánk működési rendjével kapcsolatos dokumentációk, az érvényben lévő törvényi 
előírások alapján, a fenntartónk: a Győri Egyházmegye rendelkezéseinek és a szülők igényeinek 
figyelembevételével kerültek megfogalmazásra. 

- A gyermekek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez a napirend és 
a hetirend biztosítja a feltételeket. 

- A tervezés, szervezés során előtérbe kerülnek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is 
végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermekek, feladattudatát fejlesztő, 
növekvő időtartamú (5-35perces) csoportos foglalkozások, melyek harmonikus arányban 
vannak. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermekek egyéni 
szükségleteihez. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a 
gyereknek. 

- Óvodánk csoportjainak napirendjét a rugalmasság, folyamatosság jellemzi, amelyben a 
játék kitüntetett szerepet kap. 

- A napirend és a hetirend megalkotása az óvónők kompetenciája. Az óvodapedagógusok 
felelős szabadsággal, tudatossággal készítik, a csoportban élő gyermekek igényeit 
szolgálja, figyelembe véve az Óvoda Pedagógiai programjának kitűzött céljait.  

- A gondozás kiemelt szerepet kap a gyermekek önállóságának segítésében. Az 
óvodapedagógus a gondozás folyamatában is neveli a gyermeket segíti önállóságuk 
fejlődését, együtt a segítő munkatársakkal. 

- A házirend a gyermekek érdekeit kívánja képviselni, biztosítja a rendet. 

- Fontos, hogy az óvoda működéséhez szükséges stratégiai dokumentumok 
harmonizáljanak. 

- Az óvónők minden csoportban személyiséglapot vezetnek, feljegyzéseket készítenek, 
erről a szülőket tájékoztatják.  Ezeken nyomon követhető a gyermekek fejlődése óvodába 
kerülésétől kezdve nagycsoport végéig. A gyermekek megismerését, fejlődését tükrözi, és 
segíti a zökkenőmentes iskolakezdést. 

- Az óvodai nevelés csak jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg az 
óvodapedagógus jelenlétével. Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekek 
tevékenységét óvodapedagógus irányítja. 
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- Nevelési rendszerünk szervezeti formái:             
        -  homogén, részben osztott, vegyes életkorú csoportok. 
        -  differenciált képességfejlesztés, a gyermekek egyéni szükségleteinek                      
                       figyelembevételével. 
 
                          AZ ÓVODAI CSOPORTOK NAPIRENDJE 

 
Időtartam   Tevékenység  

 
 
6.30-12.00  

 
o Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)  
o Szabad játék, párhuzamosan is tervezett differenciált tevékenység a 

csoportszobában vagy a szabadban  
o Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése  
o Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen kötött mozgás (teremben, 

tornateremben vagy a szabadban)  
o Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és tervezetten 

szervezett formában  
o Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn  
o Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak közvetítése, 
 

Tevékenységekben megvalósuló tanulás  
 
o Verselés, mesélés  

o Ének, zene, énekes játék, gyermektánc  

o Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka  

o Mozgás  

o A külső világ tevékeny megismerése  
 

 Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése  

 

12.00-15.00  
 
• Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés, fogmosás) 
Terem előkészítése a pihenéshez  

• Pihenés, mese, altatódal, 
 

 
15.00-17.00  

 

• Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)  
• Szabad játék, párhuzamosan végezhető tevékenység a szülők érkezéséig teremben vagy 
szabadban, évszaktól függően 
 

 



II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  
 
 

 17 

A TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZETI FORMÁI 
 
Párhuzamosan végezhető 
differenciált tevékenységek 
tervezése és szervezése  

Szervezett tevékenység  Tevékenységek formái  

 
o Játék  
o Verselés, mesélés  
o Ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc  
o Rajzolás, festés, 

mintázás, kézimunka  
o Mozgás  
o A külső világ tevékeny 

megismerése  
o Matematikai tartalmú 

tapasztalatok  
o Munka jellegű 

tevékenységek  
 

 
o Hitre nevelés  
o Mozgás  
o Mozgásos játék 

(mindennapos mozgás)  
 

 
egyéni,  
mikro csoportos, 
frontális  
a témakörnek és a 
gyermekek fejlesztésének 
megfelelően  

 

7.4. Az óvoda kapcsolatai 

7.4.1.  A szülő, a gyermek, a pedagógus, együttműködési formái  
 
Célja:  
 
A keresztény értékrenden alapuló közösségépítés, a gyermekek harmonikus körülmények közötti 
nevelése. 
 
Feladata: 

- az óvoda a családi neveléssel együtt, azt folytatva, kiegészítve szolgálja a gyermekek 
fejlődését 

- tudatosan törekszünk tartalmas, jó nevelőpartneri viszony kialakítására és fejlesztésére. 
Az óvodapedagógus a kapcsolattartás során vegye figyelembe a családok sajátosságait, szokásait. 
Az együttműködés során érvényesítse az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás 
családhoz illesztett megoldásait. 
 
A katolikus óvodákban az óvodapedagógusok, szülők, gyermekek együttműködésének formái, 
továbbfejlesztésének lehetőségei:  

- kiemelt fontosságú a szülőkkel való szoros kapcsolattartásunk, evangelizálás, 
-  indokolt esetben családlátogatás, a gyermek otthoni környezetének megismerése,  
- a fogadóórák és megbeszélések alkalmat adnak arra, hogy a gyermek fejlődését a szülővel 

együtt nyomon kövessük,  
- internetes kapcsolattartás, 
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- szülői értekezletek szervezése,  
- szülői szervezet működésének segítése, 
- édesanya - édesapa a gyerekkel együtt ismerkedhet óvodánk mindennapjaival, 
- napi, lényegre szorítkozó informálások, 
- fórumok szervezése: előadások a gyermeknevelést segítő szándékkal,  
- nyílt napok, játszónapok, foglalkoztató tevékenységek szervezése, betekintési lehetőség 

kínálása a mindennapok nevelőmunkájába, 
- nagyszülők napja, vendégül hívjuk a nagymamákat, nagypapákat, 
- játszóházak szervezése, ahol szülő gyermek tartalmas, vidám programon vehet részt, 
- közös, kulturális programok szervezése, ünnepélyek, kiállítások, gyermekrajz-versenyek, 
- együtt szervezett kirándulások, sportprogramok,  
- közös szentmisén, templomi szertartásokon való részvétel, 
- az anyák napi ünnepélyre a templomba hívjuk az édesanyákat és a nagymamákat, 
- az óvodát népszerűsítő egyedi programok megvalósítása. 

 

7.4.2.  Az óvoda pedagógiai kapcsolatai  
 
A pedagógiai kapcsolatokat annak érdekében hozzuk létre, hogy enyhítse a gyermek 
intézményváltással kapcsolatban felmerülő problémáit. 
 
Kapcsolat az óvodába lépés előtti intézményekkel: 

- bölcsődével,  
- védőnői hálózattal,  
- szociális intézményekkel. 

 
Kapcsolattartás formái: 

- látogatások, báb- és mesejelenetek előadása, 
- játszóházak szervezése, bölcsődés gyermekeknek szüleikkel együtt,  
- bölcsődések látogatása az óvodában, 
- vezetői konzultációk, 
- tapasztalatcserék stb.… 

 
Óvoda és iskola kapcsolata: 
 
A kapcsolat célja, hogy minél nagyobb esélyt adjunk a gyermekeknek a problémamentes iskolai 
élet megkezdéséhez.  
 
Többcélú intézményként sokat tudunk tenni az óvoda az iskolai életmódra felkészítő 
foglalkozásainak hatékonyabbá tételéért.  
 
Az iskola pedagógusaival szoros kapcsolatot tartunk. A közelség előnyeit az óvodás gyermekek 
javára kívánjuk fordítani: minimálisra szeretnénk csökkenteni az iskolakezdéssel kapcsolatos 
aggályokat. 
 
A kapcsolat tartalma: egymás nevelési céljainak, programjának (tantervének) megismerése. 
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A kapcsolattartás formái:  
- iskola-előkészítő, tehetséggondozó munkaközösség 
- játékos foglalkozásokon való rendszeres részvétel az iskola termeiben, 
- interaktív tábla használata, 
- könyvtár látogatása, 
- tornaterem adta lehetőségek kihasználása, 
- látogatások, tapasztalatcserék, 
- kiállításaink kölcsönös látogatása, 
- pedagógiailag megalapozott tájékoztatás az iskolát választó gyermek iskolakészültségi 

szintjéről, 
- továbbképzések,  
- óvodavezetői - iskolaigazgatói munkaközösségi programok, 
- szülői értekezleten, rendezvényeken, ünnepeken való részvétel, közreműködés 

(gyermekekkel is pl. adventi vásár, betlehemezés, mesejelenetek előadása, játszóházak,). 
 
Programunk alapján az életre nevelünk. Azon belül segítjük, hogy a gyerekek egy jól megélt 
teljes és igazi kisgyermekkor után kezdjék el az iskolai tanulást. 
Nagy Lászlóval valljuk: „Az ember életében minden életkornak megvan a maga teljes szerepe, 
feladata. Szigorúan tilos és kártékony bármelyiket is feláldozni a következő érdekében.” 

7.4.3.  A pedagógiai munkánkat segítő kapcsolatok 

 
- Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképző Intézet, 
- Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, 
- Kerényi György Művészeti Iskola, 
- Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 

Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó Csorna,  
- Szociális és Gyermekjóléti Központ: kapcsolattartó a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 
- Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ, 
-  Kormányhivatal és a Tankerület, 
- Óvodaorvos: óvodánknak orvosa, fogorvosa és védőnője van, akiknek feladatuk a 

gyermekek fizikai állapotának rendszeres vizsgálata, szükség esetén segítségnyújtás. 
- egészségügyi szervezetek, 
- a Karitász-csoportokkal és a Máltai Szeretetszolgálattal való kapcsolattartás során 

bekapcsolódunk a különböző jótékonysági akcióikba. 
-  Városi Művelődési Központ, Martincsevics Károly Városi Könyvtár, Múzeum. 

7.4.4.  Egyéb kapcsolatok 

 
- Kapcsolat a fenntartóval, a Győri Egyházmegyével. 

Fenntartónk biztosítja mindazokat a feltételeket, amelyek működésünkhöz szükségesek. 
- Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja. 
- Készséges együttműködést tanúsít iskolavezetésünk és nevelőtestületünk a városban 

működő önkormányzati fenntartású óvodával és általános iskolával. 
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- Tágabb kapcsolatot tartunk az Egyházmegye és az ország katolikus óvodáival. 

- Virághozó április elnevezésű versmondó versenyünkre meghívjuk őket. 

- Kapcsolat a Jézus Szíve Plébánia és a Premontrei Nagyboldogasszony Plébánia 
egyházközségével.       

Az egyházközség lelkipásztora kapcsolatot tart az óvodával, pedagógusokkal, 
munkatársakkal, gyermekekkel közvetlenül, a gyermekek által a családokkal közvetetten. 

- Csorna Város Önkormányzata. 
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7.5. A katolikus óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus 
feladatai 

7.6. Hitre nevelés  
 

„Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen 

amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.” 

(Mát.17,20) 
A hit Isten ajándéka 
 
 A hit kialakításához, elmélyítéséhez, szükséges: 

- példa, 
- megtapasztalás, 
- érzelmi biztonság, 
- szerető, elfogadó légkör, 
- összetartozás élménye, 
- iskolába lépés idején a hit tovább növelése. 

 
 Az óvoda missziós feladatai: 

- a családok bekapcsolása az egyházközség életébe, 
- a közös imádság, a közös munka és a közös szórakozás megtartó erő. 

 
 A hitre nevelés átszövi az óvodai élet egészét: 

- köszönési mód: Dicsértessék a Jézus Krisztus!, 
- mindennapos lelki beszélgetés, 
- étkezés előtti és utáni imádság, 
- templomlátogatások, 
- játék, 
- tevékenységben megvalósuló tanulás.  

 
 A liturgikus év eseményei 

- Karácsonyi ünnepkör, 
- Húsvéti ünnepkör, 
- Templomlátogatás, ismerkedés a liturgia eszközeivel, 
- Templomlátogatás során a helyes viselkedési szokások megismertetése, 
- Imádságok tanulása. 

 
Erkölcsi nevelés: (közösségi és egyéni nevelés, családi nevelés, keresztény erények) 

- közös élményeket nyújtó tevékenységek, 
- erkölcsi tulajdonságok megalapozása, 

(együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, akarat), 
- biztonságérzet erősítése, 

(feltétel nélküli szeretet, elfogadottság, bizalom élménye). 
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodában dolgozók 
kommunikációja, bánásmódja és viselkedése.Ünnepek és megemlékezések 
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 Feladat: 
- az ünneplés jelentőségének megéreztetése, 
- az ünneplés megtanítása, 
- az ünnep érzelmi tartalommal való megtöltése, 
- az ünnep, jeles nap kiemelése a mindennapi élet eseményeiből, 
- az ünnep előkészítése és lezárása. 

7.6.1. Liturgikus év kalendáriuma 
 

Bibliai történetek, legendák                                                                
Munkás Szent József életpéldája – A Szent Család, 
melynek gyermeke – Jézus, 
Gyümölcsoltó Boldogasszony – Mária megtudja, 
gyermeke lesz. 
Barkaszentelő. Jézus bevonulása Jeruzsálembe. 
Utolsó vacsora. A történetek megismerése az 
életkornak megfelelő megfogalmazással. 
Pünkösd – A Szentlélek eljövetele. Pünkösdölő 
játszása. 

Hálaadó szentmise. 
 
Látogatás a győri székesegyházban. 
 
Magyarságtudat növelése. 
 
Szentkorona, palást „ fogalmáról” beszélgetés, 
képek nézegetése. 

Szent József 
Gyümölcsoltó Boldogasszony 

Virágvasárnap 
Húsvét 

Pünkösd 
                                                                tavasz 

TE DEUM 
Szt. István 

 
 
 
nyár 

                                                                     tél 
Szt. Miklós 
Szt. Luca 

Jézus születése 
Új év 

Háromkirályok, Farsang 
Gyertyaszentelő 

Szt. Balázs 
Hamvazó szerda 

ősz 
VENI SANCTE 

Szt. Mihály 
Assisi Szent Ferenc 

Mindenszentek 
Halottak napja 
Szt. Erzsébet 
Szt. Márton 

 
Adventi koszorú és naptár készítése, a betlehemi 
történet elindítása, betlehem felállítása… 
Miklós püspök fogadása a csoportokban. 
Gyermekek által játszott pásztorjáték. 
Templomi betlehemnél éneklés, imádkozás. 
Napkeleti bölcsekről beszélgetés. 
A keresztelésről beszélgetés. 
Balázs-áldáson. Balázsjárás gyermekekkel. 
Hamvazkodás. 

Évet nyitó szentmise. 
Szent Ferenc életének néhány epizódja. 
Beszélgetés a szentekről. Emlékezés elhunyt 
családtagokról. 
Szent Erzsébet legendájának megismerése. 
Erzsébet-kenyér sütése. 
Szent Márton legendájának dramatizálása, a 
nagylelkűség hangsúlyozása. Szeretet-láng elvitele 
a templomba szülők, gyerekek, pedagógusok 
együtt. Adventi előkészületek. 
 

Népdalok, népi játékok                          Dramatikus játékok           Egyházi dalok, zeneművek 
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7.7. Játék  
„A játék az különös gömbölyű és gyönyörű, 
csodaszép és csuda jó nyitható és csukható.” 

(Kosztolányi D.) 

 
Játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés 
leghatékonyabb eszköze. A játékban fejlődnek ki azok a sajátosságok, melyek a gyermek későbbi 
magatartását meghatározó módon változtatják meg. A játék kiemelt jelentőségének meg kell 
mutatkoznia a napirendben, időbeosztásban, továbbá a játékos tevékenységszervezésben is. 
 
Célja: 
 

- A gyermek személyiségjegyeinek erősítése, fokozása a pozitív érzelmek által, 
örömteli, kreatív, elmélyült tevékenység. A játékon keresztül közlési vágy ébresztése a 
gyermekben.  

- A gyermek elemi, pszichikai szükségleteinek kielégítése. Kezdeményező, 
alkalmazkodó, kitartó, alkotó, másokat elfogadó, segítő, derűs, harmonikus, 
szeretetteljes személyiségű gyermekek nevelése. 

 

Feladatok: 
  

- a játék feltételeinek biztosítása nyugodt légkör megteremtésével, 
- elegendő hely és idő álljon a gyermek rendelkezésére, 
- ötletgazdag játékkínálat, játékeszköz biztosítása, 
- a gyermekek játékötleteinek tiszteletben tartása (nem szükséges mindig a beavatkozás), 

- a gyermekek tapasztalatainak gazdagítása, élményekhez juttatás, 
- megfigyelési feladatok: a gyermekek játékának értékeléséhez (óvodai mérés), 
- erősítjük a gyermek szocializálódási folyamatát, a közös játék örömét, mivel a közös 

élmény együttes megtapasztalása alakítja a társakhoz való viszonyát, 
problémaérzékenységét, 

- fejlesztjük a gyermekek kommunikációs kapcsolatteremtő készségét, 

- a vezető egyéniségek kommunikációs stílusának figyelése, a gátlásos gyermekek oldása 
(pl.: ölbéli játékokkal), 

- tájegységünkre jellemző népi játékok, játékszerek megismertetése pl. gólyaláb, bilickézés, 
sántika. 

 
 A pedagógus feladata, hogy tudatos jelenlétével a szabad játék túlsúlya érvényesüljön.  Indirekt 
játékirányítás módszerével alakítsa a szabad játékot, amely hosszantartó és zavartalan kell, hogy 
legyen.  
 
Váljék a játék a pszichikumot, kreativitást fejlesztővé, erősítővé és élményt adóvá.  
Az óvodapedagógusok feladata az élményszerzés lehetőségének megteremtése, amely alap a 
különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus szerepjátékhoz, konstruáló 
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játékokhoz, a szabályjátékokhoz, a barkácsoláshoz, a bábozáshoz, dramatizáláshoz. A játék 
egészébe épített fejlesztés soha nem öncélú.  
 
A játék által keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz alkalmazkodni tudó, aktív, 
feladatokat értő és megtartó gyermek nevelése a katolikus óvodapedagógus feladata.  
 
A játék tartalma  
A gyermek társas kapcsolatának és játéktartalmának alakulása az óvodába lépéstől az iskolába 
lépésig tart.  
 
A játék zavartalanságát rugalmas napirend kialakításával biztosítjuk. Utánozható mintát adunk a 
játékhoz, de direkt módon nem befolyásoljuk a játék alakulását.  
 
A gyermek akkor érzi jól magát az óvodában, ha jót játszott, és akkor válik kiegyensúlyozott 
felnőtté, ha jól kijátszotta magát. 
A játék gazdag világ, melyben minőségileg csoportosíthatók, de egymástól nem választhatók el 
az egyes játékfajták. Az ismétlő játékkal megismeri, megérti önmagát, környezetét. A 
rakosgatáshoz nagyobb számban biztosítunk játékeszközöket, melyek egyéb játékokhoz is 
hasznosíthatók. A csoportszobát úgy rendezzük be, hogy a gyermekeknek bármikor lehetőségük 
legyen meghitt sarokban az elkülönülésre, kis kuckók kialakítására. 
 
Az alkotás örömét élik át a gyermekek, amikor építenek, ezért az építő sarokban nagy és 
kisméretű fakockákat, áthidaló lapokat, különböző formájú és színű építőelemeket helyezünk el. 
 
A játék során: bábozáskor, a dramatikus játékban a gyermek használja a képzelet, a belső 
képkészítés folyamatát. Az érzelmi világát, belső történéseit, vágyait jeleníti meg egy-egy 
történet, mese eljátszásában. A bábok, az általuk barkácsolt dramatizáláshoz szükséges kellékek 
mindig a gyermek rendelkezésére állnak. 
 
Gyermekeink játékát a feltételek megteremtésével úgy kívánjuk alakítani, hogy kommunikációs 
képességeik, szabálytanulási készségük, társakhoz való viszonyuk, együttes cselekvőképességük 
is fejlődjön. 
 
Jelentős szerepe van a játéknak a gyermekek beszédkészségének fejlődésében is. Igyekszünk a 
beszédkedvet fenntartani, bővíteni, esetlegesen az óvónő által kezdeményezett anyanyelvi 
játékokat játszani.  

7.8. Verselés, mesélés  
„Meséltél és meséltél Igazakat, szépet. 

Kívántam, hogy a meséd sose érjen véget.” 
(Osváth Erzsébet) 

 
A verselés és a mesélés az anyanyelvi nevelés legfontosabb területe. Az anyanyelvi nevelés 
szorosan összefonódik a zenével, az énekkel, a mozgásos játékokkal.  
Az óvodáskorú gyerek életkorának megfelelő irodalmi műfajok: a vers és a mese. A verselés és a 
mesélés élmény a kisgyerek számára. 
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A mese és a vers az anyanyelv közegén át emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet, 
segíti a világ megismerését. Mindig többről szól, mint amennyit szavakkal kimond. A mese a 
legtágabb értelemben tanít. 
A népi eredetű mesének erkölcsi tartalma van, belső indulati élményeket közvetít. Erkölcsi 
rendszerében a jó és az igaz győz a gonosszal és a hazuggal szemben. 
A mese oldja a szorongást. A mese az indulatok feldolgozására, belső képteremtésre tanít.  
 
Célja:  
 
A gyermekek érzelmi - értelmi és etikai fejlődésének segítése, pozitív személyiségjegyeinek 
megalapozása a csodákkal teli meseélmények segítségével és a versek zeneiségével, rímeinek 
csengésével. 
Változatos irodalmi élmények nyújtásával, belső igényük felébresztése a könyv, a színház, a 
múzeumok értékei iránt. 
 
 
Feladata: 
 
- mindennapos mondókázás, verselés, mesélés, 
- a felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása, irodalmi élmény nyújtása, népi, 

klasszikus és kortárs irodalmi műveken keresztül,  
- mesetudat erősítése, a belső képalkotás folyamatának elősegítése,  
- óvodapedagógus bábjátéka, esztétikai élménynyújtás, 
- az óvodáskorban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása (mesélés, verselés, 

dramatizálás, bábozás, dramatikus játékok), 
- a gyermekek nyelvi képességének, kommunikációjának, metakommunikációjának 

fejlesztése a versekkel, mesékkel, dramatikus játékokkal, 
- a gyermekek önálló versmondásra, mesélésre ösztönzése, 
- a könyv szeretetére, olvasóvá nevelés,  
- nemzeti, keresztényi tudat erősítése, 
- a mesélés, verselés és mondókázás mindennaposságával az esztétikai, irodalmi 

fogékonyság megalapozása, anyanyelvünk, szülőföldünk szeretetére nevelés. 
 

Az óvodapedagógus feladata, a felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása. Irodalmi 
élmény nyújtása, népi klasszikus és kortárs irodalmi műveken keresztül. Az alkotások biztosítják 
az érzelmi nevelést, az esztétikai élményt.  
Lehetőség és eszközök biztosítása a bábok közös elkészítéséhez. Ez serkenti a bábozási kedvet, 
dráma játékot és saját versek, mesék létrehozására, eljátszására is ösztönzi a gyermekeket. 
Fejlődik a testséma, szerepazonosulás, kommunikáció, metakommunikáció is.  
 
Mi, katolikus pedagógusok tudjuk, hogy a magyar népmesék, mondókák, versek kimeríthetetlen 
forrást biztosítanak a gyermekek érzelmi, értelmi, lelki, erkölcsi, esztétikai „táplálásához”. 
Lakóhelyünk, a Rábaköz szellemi kincsének megismertetése is feladatunk. 
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Törekszünk továbbá arra, hogy a gyermekek megismerkedjenek egyszerűbb bibliai történetekkel 
is. 
Ünnepek értékének növelése, keresztény tartalommal való megtöltése. A gyermekek ráhangolása 
az ünnep hangulatára, élménykeltés. 
Közösségi élmény erősítése, személyiségfejlesztés a néphagyomány őrzésével a nemzetiségi és 
migráns gyermekek esetében is. 
Nemzeti ünnepek megünneplése, olyan dalok, versek, történetek segítségével, amelyek 
illeszkednek a gyermekek életkori sajátosságaihoz.   

7.9. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc  
 

„Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy.” 

(Kodály Zoltán) 
                                                   

Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbéli játékok, a népi gyermekdalok, az 
éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermekeknek. Az éneklés, zene és 
ezekhez kapcsolódó mozgás is a mindennapok része a gyermekcsoportok életében. A 
gyermekdalok, népi gyermekjátékok, a zenehallgatás élményhez juttatják a gyermekeket, 
felkeltik zenei érdeklődésüket. 
 
Célja: 
 

- A közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetése, ami fejleszti a gyermekek zenei 
ízlését, esztétikai fogékonyságát. 

- Az énekes játékok, a zene megszerettetése, a szép tiszta éneklésre szoktatás, a zenei hallás, 
ritmusérzék, zenei emlékezet fejlesztése. 

- A gyermekek esztétikai érzésének, mozgáskultúrájának formálása, a közös éneklés, a közös 
játék, zenehallgatás útján zenei kultúrájuk fejlesztése. 

- A gyermekek halljanak minél több olyan zenei anyagot, ami megalapozhatja zenei 
anyanyelvüket. 

 
Feladata: 

 
- hallás fejlesztés, 
- ritmusérzék fejlesztés,  
- éneklési kedv felkeltése, 
- zenehallgatás, 
- zenei anyanyelv elsajátítása, 
- az óvodáskorban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása, 
- érzelmi nevelés megvalósulása a zenei nevelésben az ölbeli játékoktól az énekes népi 

játékokig,  
- a gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és a zenei 

készségfejlesztő játékokkal, 
- zenei kreativitás, improvizáció fejlesztése, 
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- ismerkedés a nemzeti és nemzetiségi értékeket hordozó hagyományos és kortárs művészeti 
alkotásokkal.  

 
Az óvodapedagógus feladata a gyermekek megismertetése a hangszerekkel, hangszerkészítés a 
séták alkalmával gyűjtött termésekből.  
A felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének megfelelő 
válogatása. A gyermek,- néptáncok és népi játékokon keresztül a hagyományok megismertetése, 
megismerése, elsajátítása, élővé tétele. 
Fejlettségüknek megfelelő hangterjedelem megválasztása. 
A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 
Esztétikai nevelés a zenei élményen és a mozgásokon keresztül.  
Óvodán kívüli rendezvények, koncertek látogatása. 
A városban működő Kerényi György Művészeti Iskola tanulói hangszer- bemutatóval, játékos 
koncerttel örvendeztetik meg az óvodásokat. 
 
A zenei nevelés szervezeti formája: párhuzamosan tervezett differenciált tevékenység. A 
zenehallgatásra is több alkalom kínálkozik a nap folyamán. A részben osztott életkorú 
csoportjainkban a készségeket figyelembe véve a képességeket differenciáltan fejlesztjük. 
A felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, zenélés, részévé válik a gyermek mindennapi 
tevékenységének. 
Kodály Zoltán útmutatása alapján, Forrai Katalin által kidolgozott módszer szerint dolgozunk. A 
zenehallgatás anyagának kiválasztásánál kiemelten figyelünk a Rábaköz dallamvilágára. 
 

7.10.   Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka  
 

Táncol a sárga, nyekereg a kék, 
brummog a barna, megered az ég.” 

(Szilágyi Domokos) 
 
A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítása, a gyermeki ábrázolás ösztönzése alkotó légkör 
teremtésével, változatos lehetőségek felkínálásával. 
Az ábrázolás összetett, sokszínű nevelési terület, mert magában foglalja a rajzolást, a festést, a 
mintázást, a kézimunkát, a képalkotást, a konstruálást és a műalkotásokkal való ismerkedést. 
Megismerteti a gyermeket a különböző anyagokkal, azok tulajdonságaival, egyszerű 
munkafogásokkal, technikai alapelemekkel, fejleszti az eszközök használatának, a velük való 
bánásmódnak szokásait. 
 
Célja:  
 

- A gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. 
- A gyermekek tér-forma-szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti 

nyitottságuk, igényességük alakítása. 
- Az alkotás örömének megtapasztaltatása. 
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Feladata: 
 
- érdeklődés felkeltése az ábrázolás tevékenysége iránt, 
- az alkotás örömének megtapasztalása, önkifejezésre ösztönzés, 
- a finommotorika fejlesztése,  
- érzelmek, gondolatok megjelenítése a gyermeki alkotásokban, 
- óvodás korban tervezhető alkotó, alakító tevékenységek tartalmának, minőségének 

fejlesztése, 
- műalkotás-elemzés, ismerkedés népművészeti elemekkel, különös tekintettel a területünk 

hagyományaira, 
- az eszközök célszerű, biztonságos, takarékos, kreatív használatára szoktatás, 
- alkalmanként ismerkedés a helyi és a környékbeli népi mesterek munkájával, (fazekas, 

pereces, gyékényes, kosárfonó, textilfestő, fafaragó, szalmafonó, pék, hímző). 
 
Az óvodapedagógus feladata: a gyermeki alkotó-alakító tevékenység feltételeinek 
megteremtése (állandó hely, megfelelő időtartam, eszköz biztosítása a gyermekek számára 
elérhető helyen). Az ábrázoló tevékenységek a tér és a változatos eszközök meglétével 
biztosítottak. Megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a különböző anyagokkal a 
rajzolás, mintázás, kézimunka különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival, szokásrendszer 
alakítása.  
A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 
Törekszünk a változatos ábrázolási anyagok, eszközök biztosítására. Bevonjuk a gyermekeket 
környezetük, a csoportszobák, a folyosók, az óvodaudvar esztétikus berendezésébe, díszítésébe. 
Az ábrázolási tevékenységek megszervezéséhez alapul vesszük az évszakok változásait, a 
természet szépségeit, a gyermekeket körülvevő vallási témák megjelenítését, eseményeit, 
jelenségeit, tárgyait. 
Az óvodában alkalmazott tevékenységi formák: 

• építés, 
• plasztika, 
• képalakítás, 
• környezetalakítás, 
• találkozás a műalkotásokkal és a természet szépségeivel, 
• szokások, gyűjtések megszervezése. 

 

7.11.   Mozgás  

„Mackó, mackó ugorjál,  
mackó, mackó forogjál, tapsolj egyet, Ugorj ki! „ 

(népi gyermekmondóka) 

A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája, jelentős szerepet tölt be az 
óvodás korú gyermek fejlődésében. Erre az életkorra jellemző, hogy mozgás, tevékenység által 
szerez információt a környezetéről, segíti a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a 
döntést és az alkalmazkodóképességet, valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását. A 
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mozgás kedvezően befolyásolja az egész szervezet fejlődését. Hozzájárul a harmonikus, 
összerendezett, fegyelmezett nagy és kismozgások alakulásához. Fontos szerepe van az egészség 
megőrzésében, megóvásában. A mozgásfejlesztés magában foglalja az aktív nagymozgást és a 
finommotoros fejlesztést egyaránt. 
Szervezeti formái a játékban, a mozgásos játékokban, a testnevelés foglalkozásokon, a 
mindennapi testnevelés és a kirándulások keretében jelennek meg. 
 
Célja:  
 
A gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése játékos 
formában. Cél továbbá a gyermekek tájékozódásának, alkalmazkodó képességének, valamint a 
személyiség akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy megmaradjon a gyermekek szabad 
mozgáskedve. 
 
Feladata: 
 
- mozgásigény kielégítése, mozgásöröm átélése az óvodai nevelés minden napján, 
- egészséges életmód kialakítása, 
- nagymozgás és finommotorika fejlesztése, fegyelmezett mozgás elősegítése, 
- harmonikus, összerendezett mozgás, mozgáskoordináció fejlődésének elősegítése,  
- erkölcsi nevelés.  
 

Az óvodapedagógus feladata az életkori sajátosságoknak megfelelő, tervezhető mozgásfejlesztő 
játékok összeállítása. 
A különböző szervezeti formák, változatos eszközök alkalmazása a gyermekek 
mozgásszükségletének kielégítése érdekében.  
A balesetmentes környezet biztosításával a szabad levegőn való tudatos mozgásfejlesztés 
lehetőségének megteremtése. 
Állóképesség és az ügyesség fejlesztése. 
Tartásjavítás, lábtorna beépítése a mindennapos mozgásba.  
A szervezett mozgástevékenységek anyagát a mozgás- és testsémaprogramok képezik. A 
kisebbeknél a testsémafejlesztésből az oldaliság érzékeltetése, a mozgásfejlesztésben pedig az 
egyensúlygyakorlatok, koordinációt fejlesztő gyakorlatok, a tér mozgásos megismerése a feladat. 
  
A nagyobbaknál kiemelt hangsúlyt kap a finommozgás, az észlelés, a mozgás közbeni alaklátás 
és a tér mozgásos megismerése. 
A mozgásra, az egészséges életmódot erősítő tevékenységekre csoportszobákban, tornateremben 
és szabad levegőn az óvodai nevelés minden napján a gyermekek számára lehetőséget kell 
biztosítani. 
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7.11.1. Választható mozgásos tevékenységek 

 
Ovis foci, szivacskézilabda 
 
Célja:  
 
Játékos módon ismerjék meg a szivacs-kézilabdázás, a labdarúgás és a sport alapvető fontosságát, 
motivációját, játékosságát, közösségtudat-formálást és a sportszerűséget. Szabálytudat alakítása. 
 
Feladata: 
 

- jelentse ez a játék a testmozgást, a motoros képességek, a koordináció és az ügyesség 
fejlesztését 

- a mozgás az erkölcsi tulajdonságokat is alakítja: akarat, bátorság, önuralom, kitartás, 
fegyelmezett magatartás, csapatmunka, kudarctűrő-képesség  

- a mozgás megszerettetése, a mozgáskedv fenntartása, a mozgásigény figyelembevételével 
folyamatos testedzéssel, testi neveléssel. 

 
A szem- kéz-lábkoordinációja fokozatosan fejlődik, a labdával végzett változatos, játékos 
gyakorlatok során. 
 
 
Fantázia-aerobik 
 
Célja: 
 
A gyermek kíváncsiságának felkeltése az utánozáson alapuló mozgás iránt. A fizikai kondíció, a 
mozgáskoordináció, ritmusérzék tudatos fejlesztése. 
 
Feladata: 
 

- a helyes testtartás kialakítása, hajlító izomcsoportok fejlesztése, állóképesség javítása, 
koncentrálóképesség fejlesztése, 

- a szervezet teherbíró, ellenálló és alkalmazkodó képességének növelése. 
 
Játékos, állatok mozgását utánzó gyakorlatok végrehajtása közben versike mondogatása. Zene és 
különböző eszközök (karika, kendő, szalag, bot) élményszerűbbé teszik a mozdulatok végzését. 
 
Ezekkel a változatos mozgásos tevékenységekkel a gyermekek harmonikus, összerendezett 
mozgásfejlődését segítjük elő. 
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Gyógytestnevelés, játékos mozgásfejlesztés 
 
Célja: 
 
Hozzájáruljon a szerzett, a veleszületett vagy a betegségek következtében kialakult, egészségi 
állapot helyreállításához. Kezdődő mozgásszervi elváltozások megelőzésében is fontos szerepet 
tölt be. 
 
Feladata: 
 

- a kezdődő mozgásszervi elváltozások megelőzése, gyógyítása (talpboltozat süllyedés, 
helytelen testtartás, hanyagtartás),  

- a túlsúlyos „duci” gyerekek mozgásügyességének fejlesztése,  
- a légző izmok erősítése,  
- a gyenge izomzatú gyerekek erősítése, 
- állóképesség, egyensúlyérzék, mozgáskoordináció fejlesztése.  

 
Érdekes feladatokkal a gyermekek motiválása a gyakorlatok helyes elvégzésére pl: üveggolyó 
rakosgatása, papír zsebkendő tépése, ceruzával rajzolás lábujjakkal. Különböző eszközök (kendő, 
bot, babzsák, karika, szalag) használatával, zene hozzákapcsolásával az érdeklődésük, figyelmük 
fenntartása, mozgáskedvük fokozása történik. 

7.12.   A külső világ tevékeny megismerése  
 

„Én Istenem , de jót tettél mennyi szépet teremtettél, 
Eget, Földet, Fát, Virágot, 
ezt az egész nagy világot.” 

(Jézus hív és vár  énekeskönyv) 
 
A gyermekek környezettel való ismerkedése az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. 
Ezáltal olyan tapasztalatokat szereznek az őket körülvevő társadalmi és természeti környezetről, 
amely segíti őket az életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodásban.  A külső világ tevékeny 
megismerése magában foglalja a környezet megismerése mellett az elemi matematikai 
tapasztalatok megszerzését. Az ismeretszerzés alapja a tapasztalás és tevékenykedtetés, a 
pedagógus példája. Ezek segítségével a környezet megóvására, védelmére, a természet szeretetére 
neveljük gyermekeinket. 
 
Célja: 
 
A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának 
kialakítása a teremtett (természeti - épített tárgyi) világ értékei iránt, tanulja azok védelmét, az 
értékek megőrzését. 
A környezet megismerése közben a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli 
szemléletének alakítása. 
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Feladata: 
 
- óvodás korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása, 
- a gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése és matematikai érdeklődésének 

felkeltése a közvetlen tapasztalat- és ismeretszerzés során, 
- a tevékenység szervezeti formáinak biztosítása, 
- rácsodálkozás a teremtett világ szépségeire, amit védenünk kell és gondoskodnunk kell róla 
- ismerkedés a természeti és társadalmi környezettel, a változások folyamatos megfigyelése  
- a közlekedés biztonságára, önfegyelemre, egymás óvására nevelés,  
- környezetkultúra és biztonságos életvitel szokásainak alakítása, 
- részvétel egyházi ünnepeken, ismerkedés az épített környezettel, kiemelten egyházi 

épületekkel, helyiségekkel, műalkotásokkal, eszközökkel, viselkedési szabályokkal, 
- matematikai tartalmú tapasztalatok, ismeretek szerzése és alkalmazása a tevékenységekben: 

o  téri tájékozódás alakítása, 
o  mennyiségi, alaki, tér és síkbeli fogalmakkal való ismerkedés, tájékozódás, 
o  ítéletalkotás és mennyiségszemlélet alakítása, segítése.  
 

Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet 
megismerését. 
Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet a megtapasztalásra és ismeretszerzésre.  
A séták, kirándulások alkalmával gyűjtött termések és élmények felhasználása segítse elő a 
gyermekek önálló véleményalakítását, döntésképességének fejlesztését, kortárskapcsolatban és a 
környezet alakításában. 
 
A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan ismereteket szerez, amelyek a környezetben 
való, életkorának megfelelő, biztos eligazodáshoz szükségesek. A környezettudatos magatartás 
alakítása fontos feladat.  
 
Óvodásaink séták, kirándulások alkalmával - melynek helyszíne általában a Premontrei Rendház 
parkja - ismereteket gyűjtenek és tapasztalatot szereznek (évszakokról, jelenségekről, 
növényekről, állatokról). 
Megismerkednek a szülőföld és a közvetlen környezetük hagyományaival, szokásaival, családi, 
tárgyi kultúrával, értékeivel, megtanulja ezek szeretetét, védelmét.  
A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak is birtokába jut a 
gyermek. Azokat tevékenységeiben alkalmazza, felismeri a mennyiségi, alaki, tér és síkbeli 
fogalmakat, fejlődik ítéletalkotása és mennyiségszemlélete.  
 
Jeles napok az óvodai környezeti nevelésben. 
- állatok világnapja (okt. 04.)               - kirándulni visszük a gyerekeket 
- víz napja (márc. 22.)                          - kiállítás a gyermekek munkáiból 
- Föld napja (ápr. 22.)                          - akadályverseny rendezése 
- madarak és fák napja (máj. 20.)         - kiállítás a csoportok munkáiból 
- környezetvédelmi világnap (jún. 05.) - papír-hulladékgyűjtés  
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7.13.  Munka jellegű tevékenységek  
 

„Hacsak lehet játszik a gyermek, 
Mert végül a játék komolyodik munkává. 
Boldog ember, ki munkájában megtalálja 

A valamikori játék hangulatát.” 
(Sütő András) 

 
A munka örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység. A tapasztalatszerzésnek és a környezet 
megismerésének, a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, 
tulajdonságok (kitartás, önállóság, felelősség) alakításának fontos lehetősége.  
 
Célja: 
 
A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, 
melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelességteljesítését.  
A személyiségfejlesztés fontos eszköze a cselekvő tapasztalatszerzés.  
 
Feladata: 
 
- a különböző típusú, munkajellegű tevékenységek tervezése, azok feltételének biztosítása, 
- a környezet megismerésének a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, 

készségek, tulajdonságok alakításának fontos lehetősége az óvodában dolgozók mintája, 
példája nyomán, 

- az évszakoknak megfelelő tevékenységek, csoportszobában, udvaron, az óvoda 
környezetében.  

 
Az óvodapedagógus feladata, a gyermeki munka tudatos irányítása, pedagógiai szervezése, 
amelyhez szükséges a folyamatos, konkrét, a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő 
értékelése.  
Az önkiszolgálással, étkezéssel, öltözködéssel, testápolási teendőkkel kapcsolatos folyamatok 
segítése.  
A közösség érdekében végzett munka, a naposi tevékenység és a csoport életéhez kapcsolódó 
feladatok. Étkezések után söprés, teremrendezés, segítés a felnőtteknek. 
Alkalomszerű munkák, egyéni feladatok, amit a gyerekek nagyon szívesen végeznek.  
A környezet rendjének biztosítása: egy-egy tevékenység után a terem rendjének visszaállítása.  
Az óvodában töltött idő alatt segítés egymásnak és a kisebbeknek. Egyéb megbízatások 
teljesítése. 
Az évszaknak megfelelő tevékenységek elvégzése az óvoda udvarán és közvetlen környezetében 
pl. ágak, levelek gyűjtése, növények öntözése, sziklakert gyomlálása, szemétgyűjtés, stb.  
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7.14.  A tevékenységekben megvalósuló tanulás  
„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, 

mint valakit megtanítani arra, 
amit nem tud.” 

(Móricz Zsigmond) 

Célja: 
 
Az óvodában a tanulás folyamatos, részben utánzásra épülő, spontán és szervezett, természetes és 
szimulált környezetben szervezeti és időkeretben megvalósuló tevékenység. A tanulás nemcsak 
társadalmilag hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a teljes személyiség fejlődését, és fejlesztését 
támogató kölcsönösség, elfogadás és elfogadottság élményének sokféle módon történő megélése.  
 
Feladata: 
 

- tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg, 
- építsen a gyermek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire, 
- jelenjen meg a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, gyakorlati 

problémamegoldás, 
- figyelni kell a vizuális, akusztikus, kinesztetikus észlelés és érzékelés képességének, a 

verbális emlékezet fejlesztésének játékos megvalósítására, melyet az óvodapedagógus a 
tanulást támogató környezet megteremtésével ér el, 

- fontos a felfedezés lehetőségeinek biztosítása, a kreativitás erősítése, a spontán szerzett 
játékos tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, egymásra épülése, 

- megjelenik a kognitív képességek tevékenységbe ágyazott alakítása, 
- a gyermekek kompetenciájának fejlesztése, 
- a tanulás akadályba ütközése esetén a gyermek fejlődési üteméhez igazodóan egyéni 

felzárkóztatás, fejlesztés szükséges, 
- tehetségígéretre utaló tulajdonságok megléte esetén nagyobb figyelem, egyéni fejlesztés 

szükséges; (gyakori kérdezősködés, környezet apró változásaira való felfigyelés, 
koncentrált figyelem, kiemelkedő emlékezet, képzelőerő és eredetiség), 

- az óvodapedagógus személyre szabott pozitív értékeléssel kell, hogy segítse a gyermek 
személyiségének kibontakozását, tanulását. Sok dicsérettel, buzdítással, bátorítással.  

7.15.   Játék idegen nyelven 

 
Az iskola pedagógiai programjában továbbhaladást biztosít az óvodában megkezdett 
nyelvtanuláshoz. 
 
Célja: 
 
A gyermekek szívesen vegyenek részt a játékos idegennyelvi tevékenységekben, ismerkedjenek 
meg az idegen hangzással, más népek kultúrájával. 
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Feladata: 
 
Olyan játékszituáció teremtése, melyben a gyermekek kíváncsiságára és játékosságára építve 
tudjuk az érdeklődést a német/angol nyelvre irányítani. 
Gyermekdalok, mondókák, gyermekjátékok megismerése, eljátszása, a közvetlen környezetből 
néhány tárgy vagy gyermekjáték neve.  
Legfontosabb témakörök:  

− a család, 
− számok és színek, 
− az én világom. 

 

A napi életet átszövő németül/angolul folyó játékszituációk, nyelvi gyakorlatok kötetlenségüknél 
fogva jól illeszkednek a pedagógiai szabadságot, önállóságot biztosító óvodai nevelési 
programba. 

7.16.   Néphagyomány ápolása, népszokások, ünnepek 
 

„A jelent csak a múltból lehet megérteni, 
a jövőt pedig a múlt alapján felépíteni.” 

(Babits Mihály) 
Célja:  
 
Óvodai nevelésünk szerves részévé váljon a néphagyományok őrzése.  
Feladatunk, hogy megláttassuk benne gyermekeinkkel a szépet, a követendőt, a félteni valót. 
Azokat az értékeket kívánjuk átmenteni modern korunkba, amelyeket a népi életmód 
tapasztalatai, a szellemi hagyatékok és tárgyi alkotások tudnak nyújtani. 
(népi mondókák, népmesék, kézműves tevékenységek, jeles népi szokások) 
 
Feladata: 
- a gyermekekhez közel álló népi szokások megismertetése, 
- a közösségi összetartozás fontosságának érzékeltetése (haza, család, óvoda), 
- a gyermekek ráhangolása az ünnep hangulatára, élménykeltés, 
- a múlt értékeinek megbecsültetése, 
- a szülőföldhöz, szűkebb környezethez tartozás érzésének kialakítása. 

Minden jeles napot egy hosszabb előkészület vezet be, amelybe megpróbáljuk bevonni a szülőket 
is. 
Hagyományápolás közben az együtt játszás, az együtt munkálkodás, tervezgetés örömtelivé, 
izgalmassá teszi a várakozás időszakát. 
Célunk, hogy az ünnep a külsőségeivel együtt sem erőltetett, hanem vidám hangulatú, 
felszabadult legyen. 
Jeles népi szokásaink mellett a Kisalföld népi kultúrájának ápolására is nagy figyelmet fordítunk.  
(A döri fazekas, a bősárkányi gyékényező, a csornai kékfestő, perec- és mézeskalács-készítő 
munkájának megismerése). 
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Az óvodai élet hagyományos ünnepei: 

- anyák napja - nagycsoportosok templomban köszöntik az édesanyákat, 

- gyermeknap – óvó nénik báb előadása, 

- Évzáró ünnepély – csoportonként, 

- megemlékezés a gyermekek név- és születésnapjáról. 
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7.16.1. Polgári év kalendáriuma 

 

Tevékenykedés  kertünkben      Kirándulás      Természetjárások      Versek 

 
Égtájak meghatározása. 
Időjárásnaptár készítése folyamatosan.  
Homok, agyag, kavics összehasonlítása. 
Növények, gyógynövények meghatározása: 
ehető, mérgező,gyógyhatásuk 
„Természetlesen”! Fák megfigyelése, 
felismerése. 
Madarak felismerése, hangjuk megfigyelése. 
Házi versmondó verseny. 
Magyarságtudat erősítése. Jelkép – zászlónk. 
Korabeli viselet, fegyverek, huszárnóták. 
Koszorúzás az emlékműnél.  
Édesanyák szerepe a családban, az ő 
köszöntésükre való készülődés, ünneplés. 
Házi rajzverseny. 

Óvoda udvarának gondozása. 
 
 Növények védelme. 
 
Hosszabb kirándulás szervezése. 
 
Valamennyi csoport együtt éli meg a 
kirándulás élményét. 
 
Gyermeknapi vigasságban az óvoda 
valamennyi gyermeke, és a dogozók vesznek 
részt. 
 
Közös élmény hatása! 
 

Víz napja 
1848-as szabadságharc 

Föld napja 
anyák napja 

madarak és fák napja 
sportnap 

                                                                tavasz 

 
 

Az óvoda minden csoportja kirándul 
gyermeknap 

környezetvédelmi világnap 
 
 nyár 

                                                                       tél 
A tél örömei 

farsang 

ősz 
Családi nap 

Egészség – nap 
állatok napja 

takarítási világnap 
 
Az Isten által teremtett élőlényekről való 
gondoskodás, szükségességének, mikéntjének 
megismertetése és cselekedtetés.  
A természet adta lehetőségek kihasználása. 
Óvónők vidám mesejelenete. 
 

A család minden tagjának tartalmas időtöltést 
biztosít a hagyományőrző programokkal teli 
családi-nap. 
A test és lélek egészsége egyaránt fontos, ez 
megjelenik programjainkban is. 
Szűkebb, tágabb környezetünk tisztaságának 
igényére késztetés  
Környezettudatos magatartás kialakítása 
Cselekvően részt veszünk a takarításban. 
Állatok napja cél: hasonlón védjük és 
szeressük az állatokat, mint Szt. Ferenc. 

 
„Könyvtanulmányozás”   Klasszikus muzsika,    Népdalok,    Történetek,     Mesék   
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8. ÓVODA-ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG - „MAGVETŐ FOGLALKOZÁS” 
 
 

 
Óvoda-előkészítő tevékenység (1-3 éves) gyermekek és szüleik számára. 
 
A katolikus óvoda nevelőközössége az 1-3 éves korú gyermekek és szüleik számára szervez 
foglalkozásokat. Szeretnénk, ha a szülők minél jobban megismerkedhetnének gyermekeik leendő 
óvó nénijével, az óvodai életünkkel, megkönnyítve gyermekük beilleszkedését a katolikus óvoda 
közösségébe. 

Célja: 
 

- a közös éneklés, közös játék, mozgás örömének megéreztetése, hogy azon keresztül 
formálódjon a gyermekek zenei ízlése, esztétikai fogékonysága, 

- a gyerekek jussanak minél több olyan zenei élményhez, ami megalapozhatja zenei 
anyanyelvüket, s ezáltal a szülők is értékes dalanyagot kaphatnak, 

- hiteles magatartásunkkal megnyerni a szülőket a keresztény értékrend követésére 
- a befogadás megkönnyítése.  

Feladata: 
 

- az 1-3 éves korú gyermekek és szüleik hétköznapi tevékenységének a megszínesítése, 
- a felhasznált irodalmi, zenei és vallási tartalmú anyagok igényes összeállítása, figyelembe 

véve az életkori sajátosságokat, 
- a gyermekek nyelvi képességének fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és zenei 

képességfejlesztő játékokkal. 

 
Minden alkalommal négy óvó néni tervezi, szervezi a tevékenységeket. 
 

Olyan dalokkal, mondókákkal, ölbeli játékokkal, höcögtetőkkel, ringatókkal, 
simogatókkal, hintáztatókkal, altatókkal, versekkel, egyszerű állatmesékkel, 
láncmesékkel, amelyek teljes élményt adnak, meghitt hangulatot teremtenek az óvónő, a 
gyermek és anya között. 

 
 
 
 
 
 
 



II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  
 
 

 39 

9. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉN 
 
 
A kisgyermekek többsége óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges 
fejlettségi szintet, belép abba az állapotba, amelyben majd az iskolában az óvodásból iskolássá 
szocializálódik.  
 
A rugalmas iskolakezdés az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad az egyéni fejlettség 
szerinti iskolakezdésre. 
 
Az iskolakezdéshez testi, lelki és szociális értettség szükséges, melyek közül egyik sem 
hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges az eredményes iskolai munkához. 

- A testileg egészségesen fejlődő gyermek hat éves kora körül eljut az első 
alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste 
arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikus 
finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését 
szándékosan irányítani képes. 

- A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott 
érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei 
alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdésére. Érzékelése, észlelése tovább 
differenciálódik. Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális 
és az akusztikus differenciációnak, téri tájékozottságnak, a térbeli 
mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.  

- Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté vállnak az iskolára. A 
szociálisan egészségesesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll 
az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes fokozatosan kialakuló 
együttműködésre, a  kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival. 

  
Az ötéves kortól (2014. szeptember 1-től 3 éves kortól) kötelező óvodába járás ideje alatt az 
óvodai nevelési folyamat célja, feladata, a gyermeki személyiség harmonikus testi, lelki és 
szociális fejlődésének elősegítése;  
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével 
végzett pedagógiai munka szükséges 
 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.  

9.1. Egészséges életmód alakítása, a fejlődés eredménye az óvodáskor végén   
   
- A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül 

tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. 
- A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, zsebkendőjüket önállóan használják. 
- Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek italt a kancsóból. 
- Készségszinten használják a kanalat, villát, kést. 
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- Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. 
- Étkezés közben csupán halkan beszélgetnek. 
- Teljesen önállóan öltöznek, a ruhájukat ki-begombolják. Cipőjüket befűzik, bekötik, a 

ruhájukat esztétikusan, összehajtva a polcukra helyezik. 
- A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani. 
- Ügyelnek saját külsőjükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre való törekvés. 

9.2. Érzelmi nevelés és szocializáció, a fejlődés eredménye az óvodáskor 
végén           

 
- Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez, melyet érzelmekkel, 

szavakkal, tettekkel juttatnak kifejezésre.  
- A gyermekeknek igényévé válik a viselkedés és helyes cselekvés, egyre több szabályhoz 

tudnak alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését. 
- A felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival. 
- Konfliktus helyzetben társaikkal egyezkednek. 
- Érdeklődnek társaik, barátaik iránt, ha az óvodán kívül találkoznak, szeretettel köszöntik 

egymást. 
- A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják. 
- Igényükké vált a tevékenységekben való részvétel és együttműködés. 
- A tevékenységeket türelmesen, a megbeszéltek alapján befejezik. Képesek nyugodtan ülni, 

figyelmesen meghallgatják a felnőttek, gyermekek közléseit. 
- Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit. 
- A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben. 
- Értékelik saját tetteiket és az eléjük tárt magatartási példákat.  
- Érvényesítik kezdeményezőkészségüket, kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket. 
- Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat. 

- Szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre.  

9.3. Anyanyelvi nevelés, a fejlődés eredménye az óvodáskor végén           

- Érthetően, folyamatosan kommunikálnak, beszélnek. 
- Gondolataikat, élményeiket, érzelmeiket, életkoruknak megfelelő tempóban és 

hangsúllyal tudják kifejezni az anyanyelv szabályainak figyelembevételével. 
- Minden szófajt használnak, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat tisztán ejtik a 

magán és mássalhangzókat. 
- Kialakul beszédfegyelmük, alkalmazzák a metakommunikáció szabályait. 
- Viselkedésükben, beszédükben tükröződnek az udvarias viselkedés szabályai. 
- A mindennapi életben használják a drámajátékokban elsajátított képességeket. 
- Képnézegetés közben felismerik a sorrendiséget. 
- Képekről önállóan tudnak elmondani összefüggő történeteket. 
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- Életkorának megfelelő beszédkultúrával rendelkeznek. 
- A magyar nyelvre jellemző ereszkedő dallam, hangszín, hangerő, artikuláció beépül 

beszédstílusukba. 

- Szívesen kommunikálnak társaikkal és a felnőttekkel. 

9.4. Értelmi nevelés, a fejlődés eredménye az óvodáskor végén           

 
- Az egészségesen fejlődő gyermeknél a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett 

az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban van. 
- A gyermekre jellemző az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés mellett megjelenik a 

szándékos bevésés és felidézés. 
- Egyre nagyobb szerepet kap a felismerés mellett a felidézés. 

- Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásában, a feladatok 
egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg. 

9.5. Játék, a fejlődés várható eredménye óvodáskor végén      

 
- A gyermekek játékában megjelenik a szerepjátszás, szerepvállalás, szerep- kiosztás. 
- Megfelelő élmény és tapasztalat után kezdeményeznek önálló szerepjátékot, ehhez 

előzetesen készítenek terveket. 
- Szerepjátékukhoz képesek kellékeket, tárgyakat barkácsolni. 
- Igénylik a szabadjátékokat, képesek azok gyakorlására normák betartására. 
- Konstruáló - képességük fejlettsége lehetővé teszi az önálló alkotást. 
- Hosszabb időn keresztül (akár napokig is ) képesek egy témát játszani. 
- Megértik, elfogadják társaik elgondolásait, alkalmazkodnak a kialakult szabályokhoz. 
- Játékukhoz, dramatizálásukhoz, bábozáshoz eszközöket, kiegészítőket készítenek. 
- Alkalmazkodnak a játékfajtára jellemző szabályokhoz, tudnak lemondani, kedvezőtlenebb 

szerepeket vállalni. 
- Játékukban megjelenik az egészséges versenyszellem. 
- Társaikkal folyamatosan tudnak kommunikálni, képesek játékukban párbeszédre. 

9.6. Mesélés, verselés, a fejlődés eredménye az óvodáskor végén    

  
- A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, mondókákat. 
- Várják, igénylik a mesehallgatást. 
- Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak az óvoda kiscsoportosainak és maguk 

szórakoztatására is. 
- Megjegyeznek 10-14 gyermekmondókát, 6-8 verset, és 10-20 mesét, gazdagodik 

szókincsük. 
- Tudnak meséket, történeteket kitalálni, s azt mozgással megjelentetni, kifejezni. 
- Képesek megkülönböztetni a valóságot a mese világától. 
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9.7. Ének – zene, énekes játék, gyermektánc a fejlődés eredménye az 
óvodáskor végén           

 
-     A gyermekek örömmel játszanak énekes játékokat, egyedül is képesek énekelni. 
- Önállóan, gátlások nélkül énekelnek, tudnak mozgást, ritmust érzékeltetni, dallamot 

improvizálni. 
- A bemutatott élőzenét, az eltérő hangulatú népdalokat, műdalokat figyelmesen hallgatják. 
- Párbeszédes, felelgetős dalokat énekelnek. 
- Ismerik a tá- ti-ti, szinkópa ritmusokat, a szünetet. 
- Megnevezik és használják a különböző ritmushangszereket: dob, ritmusbot, cintányér, 

zenei háromszög, stb. 
- A dal ütemhangsúlya szerint ki tudják emelni a kettes lüktetést, az egyenletes lüktetést 

pedig megkülönböztetik a dal ritmusától. 
- Csoportosan és egyénileg visszatapsolnak 2/4-es motívumokat. 
- Ismerik a gyors- lassú és halk- hangos közötti különbséget, tudnak így énekelni és 

beszélni. 
- Tudnak szöveg nélkül is dalokat dúdolni, hosszabb periódusokat (hallható jelre) 

magukban is hangosan énekelni. 
- 3 fokozatban felismerik a magasabb és mélyebb hangok közötti különbséget. 
- Egyszerű, játékos táncmozdulatokat esztétikusan, kedvvel végeznek. 

9.8. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, a fejlődés eredménye az 
óvodáskor végén     

 
- Képalkotásban, egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. 
- A gyermekek alkotására jellemző a részletező formagazdagság, a színek egyéni 

alkalmazása. 
- Örül alkotásának és a közösen elkészített kompozíciónak. 
- Plasztikai munkáik egyéniek, részletezőek. 
- Téralakításban, építésben bátrak, ötletesek, együttműködőek. 
- Rácsodálkoznak a szép látványra, tudnak gyönyörködni benne. 
- Megfogalmazzák értékítéletüket, beszélgetni tudnak az alkotásokról. 

9.9. Mozgás, a fejlődés eredménye az óvodáskor végén     

  
- A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. 
- A gyermekek nagymozgása, finommozgása, egyensúly-észlelése, összerendezett mozgása 

kialakult. 
- Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni. 
- Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékok, ügyességi játékok játszásakor. 
- Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan elvégezni. 
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- Növekszik teljesítőképességük, mozgásuk összerendezett, ügyes, megfelelő ritmusú. 

- Kialakul téri-, idő-, tájékozódó képességük. 

- Megtanulnak labdát vezetni, célba dobni. 
- Szívesen futnak, kocognak. 

9.10.   A külső világ tevékeny megismerése, a fejlődés eredménye az   
óvodáskor végén  

 
- A gyermekek elemi ismeretekkel rendelkeznek önmagukról és környezetükről, tudják 

nevüket, lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását, munkahelyét, óvodájuk nevét. 

- Tudják saját születési adataikat. 

- Felismeri a napszakokat. 

- Ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait. 

- Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségében. 
Felismerik az időjárás és az öltözködés összefüggéseit. 

- A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket, szolgáltató üzleteket és 
nevezetesebb épületeket. 

- Ismerik környezetük növényeit, állatait azok gondozását és védelmét. 

- Kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások amelyek a természeti és 
társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. 

- Ismerik a környezettudatos magatartás fontosságát.  

- A tárgyakat meg tudják számlálni legalább 10-ig, össze tudják hasonlítani mennyiség, 
nagyság, forma, szín szerint. 

9.11.   Munka jellegű tevékenységek, a fejlődés eredménye az óvodáskor 
végén       

 
- A gyermekek szeretnek közösen dolgozni. 

- Örülnek, ha a kötelességüket teljesítik. 

- Önállóan, igényesen végzik a naposi munkát. 

- Szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások elvégzésére. 

- Aktívan segítenek a kisebbeknek. 
 Szeretnek meglepetést készíteni a kisebbeknek, szüleiknek, az óvoda dolgozóinak és az óvodát 
segítő iskolásoknak, felnőtteknek. 

9.12.   Tevékenységben megvalósuló tanulás, a fejlődés eredménye az 
óvodáskor végén   
   

- Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem fokozatosan növekszik a figyelem 
tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele. 
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- A gyermekek képesek állhatatosan, több napon keresztül egy azon játéktémában részt 
venni. 

- Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték. 
- Az ismert meséket többször dramatizálják, bábozzák. 
- Bonyolult építményeket képesek kreálni. 
- Élvezik a szabadjátékokat, és képesek a normák betartására. 
- Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által preferált viselkedési szabályok. 

- Interakciójuk gazdag, kulturált és érthető. 

9.13.   Játék idegen nyelven, a fejlődés várható eredménye óvodáskor végére   
 

-  A gyermekek tudnak helyes kiejtéssel mesét, verset, mondókát mondani.  
-  Képesek egyszerű beszédszándékok kifejezésére, (üdvözlés, bemutatkozás, dolgok 

azonosítására stb.)  
-  Megértik a játékok, versikék stb. tartalmát.   

 
 

10. AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 
 
 

- Az egészséges életmódra vonatkozó, az intézmény dokumentumaiban előírt szabályok 
betartása minden dolgozó számára kötelező. 

- Az intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és 
megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, 
valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 
intézményekkel és hatóságokkal. 

- Ha az intézmény a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 
megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, 
megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem 
területen működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre. 

- Az óvoda SZMSZ-ében meghatározta azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a 
gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

 
A szomatikus nevelés  
 
A testi nevelés felölel minden olyan ápolási, gondozási, esztétikai tevékenységet, amely a testre, 
a biológiai szervezetre irányul. 
A szomatikus nevelés aktív gyakorlatának tartjuk a testedzést, az óvodai nevelési programban 
szereplő testnevelést, a mozgáskultúra megalapozását, vagyis a rendszeres mozgás, fizikai 
aktivitás szokássá, óvodásaink magatartásának részévé alakítását, a biológiailag szükséges 
mozgásigény kielégítését. 
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- A személyi és környezeti higiénia fejlesztése: 
o személyes tisztálkodás,  
o környezeti higiénia. 

- Az egészséges táplálkozás megkedveltetése 

- Rendszeres mozgás biztosítása: 
o játékos tevékenység, 
o mozgás a szabadban, 
o mindennapi testnevelés, 
o testnevelési foglalkozás (játékos testnevelés). 

A pszichohigiénés nevelés  
 
A pszichohigiénés nevelés (lelki egészségvédelem) a lelki egészség fenntartásához és 
fejlesztéséhez szükséges készségek és képességek kiművelését öleli fel. Főbb területei közé 
soroljuk az egészséges napirend gyakorlását, készséggé alakítását, a hibás viselkedési módok 
kezelését (leszerelését), a stresszhatások kompenzációját, a magatartások érzelmi vezérlésére való 
készséget, a gyermekektől érkező segítségkérések, az ún. „segélykiáltások” megértését és 
megoldását: 

- beilleszkedési képesség gyakorlása, 

- alkalmazkodóképesség fejlesztése, 

- önismeret és önellenőrzés. 

A szociális egészség fejlesztés 
 
E nevelési feladat a gyermeket a közösségbe való befogadásra, egyenértékű emberként való 
elfogadásra készíti elő, és szeretetteljes együttműködésben való részvételre szoktatja. 

- esélyegyenlőség biztosítása, 
- sajátos nevelési igényűek egészségfejlesztése. 

 
A lelki egészségfejlesztés  
 

- elősegíti a kiegyensúlyozott pszichés fejlődést, 
- támogatja a környezethez történő alkalmazkodást, 
- felkészít és megoldási stratégiákat kínál a környezetből érkező ártalmas hatásokkal, 

szemben, így csökkentve a káros következményeket,  
- pozitív hatást gyakorol a személyiséget érő változásokra. 

 
Fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő, logopédus, védőnő foglalkozik a gyermekekkel, speciális 
gondozó, prevenciós, korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása érdekében. 

 
 Abban az esetben, ha a pedagógus a gyermek bántalmazását, vagy  annak deviáns viselkedés 
formáit észleli, az óvodapedagógusokkal közösen feltárják azokat a lehetséges okokat, amelyek a 
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viselkedés sajátos formájához vezethettek. A konfliktusban érintett gyermekek a szakszolgálatok 
által biztosított pszichológus segítségében részesülnek.       
 

 

11. GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 
 
 
Célja:  
 
Prevenció során feltárni a tényeket, okokat, amelyek a gyermekek fejlődését akadályozhatják, 
veszélyeztethetik. A gyermek védelme, a gyermek családjában történő nevelkedésének 
elősegítése.  
 
Feladata: 
 

- olyan szakmai tevékenység, amely a gyermekek szociális problémáit egységben, 
komplex rendszerben kezeli, 

- családjukkal együttműködve, a környezet erőforrásait mozgósítva segíti a gyermekek 
környezeti egyensúlyát megtartani, 

-  a megbomlott egyensúly helyreállítása, mellyel hozzájárul a felnövekvő gyermekek 
optimális életvezetéséhez, 

- a gyermekeket érintő társadalmi egyenlőtlenségek, problémahelyzetek és ezeket kiváltó 
okok felismerése, 

- veszélyeztető tényezők komplex szemléletű elemzése,  

- a különböző szociális helyzetű gyermekek és családtagjaik számára megfelelő segítség 
nyújtása, 

- a gyermekek és családjuk összekapcsolása problematikus élethelyzetük javítását szolgáló 
állami intézményekkel, szolgáltatásokkal és erőforrásokkal, 

- ha az intézmény a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 
megszüntetni, vagy a gyermekközösség védelme érdekében indokolt, megkeresi a 
gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem területén működő 
szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre, 

- a gyermek ápoltságának, gondozottságának, családi körülményeinek figyelemmel 
kísérése, komolyabb probléma esetén családlátogatás, 

-  a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, fejlődésének 
elősegítése, 

 
Az intézmény egészében jelen van a Gyermek- és Ifjúságvédelem, melyet az iskola pedagógia 
programja tartalmaz a következő címek alatt: 

- A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok intézményünkben.  

- A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek. 
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Intézményegységünkben egy gyermekvédelmi felelős segíti az óvodapedagógusok körültekintő 
gyermekvédelmi munkáját. Ő veszi fel a kapcsolatot a szociális jelzőrendszer tagjaival, ha 
problémát észlel. 
 
A gyermekvédelmi felelős minden évben gyermekvédelmi munkatervet készít, és folyamatosan 
figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.  
 
Az óvodás gyermek családi helyzetének évenkénti felméréséhez szükséges szempontok:  

- az óvodások száma összesen, 
- ebből a veszélyeztetettek száma, 
- kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű) száma, 
- három- vagy többgyermekes családban élők száma.  

 
A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok: 

- családi környezet 
- családon kívüli környezet. 

 
Feladatok: 

- az ismeretek birtokában a szükséges lépések megtétele 
- a gyermekvédelmi felelős munkáját megbízás alapján végzi, 
- évente kötelező a gyermekvédelmi program elkészítése, gyermekvédelmi ismeretek 

bővítése 
- rendszeres konzultáció, kapcsolattartás az óvodapedagógusokkal, az 

intézményvezetővel, az iskolai gyermekvédelmi felelőssel a gyermekjóléti szolgálattal, 
esetmegbeszélések, szupervízió szervezése 

- családlátogatások, fogadóórák szervezése 
- támogatások kérvényezése, megszervezése, lebonyolítása 

 
A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskolába járó gyermekek nagyrészt 
intézményünk iskolájába iratkoznak, ezért a két gyermekvédelmi felelős tájékoztatni tudja 
egymást és az intézmény vezetőjét a gyermekek és családjaik helyzetéről, a már nyilvántartásba 
vettekről, a felderített problémákról, ami nagyban elősegíti a gördülékenyebb ügyintézést. 
 
A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 
gyermekek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. 
 
 
 

12. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 
  
 
Célja: 
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-  az elfogadó, eredményeket értékelő környezet kialakítása, a hátrányok leküzdésének 
segítése, a gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességének 
kibontakoztatása a keresztény közösség által. 
 

 
 Feladat:  

 

- érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése (fokozott 
odafigyelés), 

- minden gyermek részére biztosítjuk a fejlődéséhez szükséges feltételeket, a lehetőségeket 
a gyermeki képességek, tehetségek kibontakoztatásához, ahhoz, hogy szükség esetén 
leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek születésénél, családi, vagyoni helyzeténél 
vagy bármilyen más oknál fogva fennállnak, 

- a felnőtt-gyermek kapcsolata pozitív érzelmi töltésű maradjon, 

- odafigyelünk az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálására, 
erősítésére a társas kapcsolatok létrehozása érdekében, 

- próbáljuk megérteni – elsősorban érzelmileg – a gyermeket, 

- óvjuk a gyermeket a túlterheléstől,  

- a felnőtt magyarázatában maradjon jelen a dolgok pozitív oldala, 

- bátorítunk minden gyermeket, hogy a belső elégedettsége, pozitív énképe kialakulhasson 

- a bátortalan gyermekek nevelésekor minél többször örülünk a kisebb előrelépéseknek, 
fejlődésnek, 

- fejlesztjük a gyermek viselkedéskultúráját, szemléletünk bizalomra épül, ami során 
örülünk sikereinek és a sikertelenséget segítjük elviselni,  

- a tilalom helyett a gyermekeknek választási lehetőséget adunk, hogy önálló döntéseket 
hozhassanak, és váljanak változásra képessé. 
 
 

13. A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 
 
 
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nevelésével kapcsolatos feladatainkat 
az intézmény Esélyegyenlőségi Programja tartalmazza. 
  
 

14. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK GONDOZÁSA 
 

14.1.Különleges bánásmódot, igénylő gyermekek  
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- sajátos nevelési igényű gyermek/SNI/- szakértői véleménnyel sorolható ide, 
-  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,- szakértői 

véleménnyel sorolható ide, 
- kiemelten tehetséges gyermekek. 

 
 

Sajátos nevelési igényű gyermek /SNI/, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermek 
 
Alapelvünk 
 
A korai segítségnyújtás nem korai szelekciót jelent, a korai diagnosztizálás nem címkét jelent, 
hanem egyéni állapot megismerését, amelynek célja a megfelelő időben és módon biztosított 
korai nevelés. A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az 
akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés. 
Intézményünk nyitott, elfogadó, szeretetteljes, élményeket nyújtó környezet, ahol szabadon, 
játékosan, örömmel tevékenykedhetnek a gyermekek, akiket olyannak szeretünk, amilyenek és 
úgy segítjük őket, hogy önmaguk lehessenek. 

Pedagógiai hitvallásunk 
 
Az SNI-s gyermekek integrációjával olyan befogadó intézménnyé szeretnénk válni, ahol a fizikai 
és lelki értelemben is biztonságos környezetben együtt nevelhetők, fejleszthetők a sajátos 
nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a hátrányos helyzetű 
és a legtehetségesebb gyermekek. 
Egyéni állapotukat megismerve, szakemberek és óvodapedagógusok közösen, a megfelelő 
időben, a megfelelő módon, a szülőkkel együttműködve biztosítják személyiségének fejlődését, a 
közösségi életre történő felkészítését. 
 
Célunk 
 

- Az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődési üteméhez. 
- Fejlesztésük a számukra megfelelő területen valósuljon meg. 
- A különleges bánásmódot igénylő gyermeket a nevelés, fejlesztés ne terhelje túl. 
- A  habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programjai váljanak az óvodák 

nevelési programjainak tartalmi elemeivé. 
- A fejlesztés szervezeti keretének megvalósítását az alkalmazott speciális módszert, és 

eszközrendszert minden esetben a gyermek állapotából fakadó egyéni szükségletek 
határozzák meg, a szakértői bizottság véleményének figyelembevételével. 

 
Óvodánkban az alábbi SNI-s  gyerekek együtt nevelését vállaljuk 
 

- Szakértői bizottság véleménye alapján integráltan nevelhető. 
- Enyhébb fokban hallássérült, /nagyothalló/. 
- Beszédfogyatékos, megkésett beszédfejlődésű. 
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Az integrálás lehetőségének további feltételei: 

- Beszédfogyatékos gyermek képes legyen kapcsolatteremtésre, szükségleteit ki tudja 
fejezni.  

- Pszichés fejlődési zavar miatt akadályozott gyermek, alkalmas  legyen a közösségi 
életre, ne veszélyeztesse önmagát vagy társait. 
 
 

Óvodánk által nyújtott pedagógiai többletszolgáltatás formái: 
 

- egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozások, 
- a részképességek fejlesztését segítő foglalkozások, 
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők, fejlesztő foglalkoztatása, 
- az SNI-s gyermekek részképességeinek fejlesztése érdekében fejlesztő foglalkozások, 
- segítség a hátrányainak leküzdéséhez, 
- az óvodai integrációt segítő pedagógusok továbbképzése. 

 

14.2. Kiemelten tehetséges gyermekek gondozása 

„Vegyétek észre, ha egy gyerek különleges, nem azért különleges, 
 mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni."                                                                                                             

(Szabó Magda)  

Hittel valljuk: A kreativitással a tehetség sorskérdéseivel már óvodáskorban foglalkozni kell, 
hiszen ezek a kérdések már az óvodában eldőlni látszanak.  

Célkitűzésünk:  

A kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális 
fejlesztése. Előzzük meg az elkallódást, ismerjük fel az alulteljesítő gyermekekben bujkáló 
képességeket. A kreatív, tehetséges gyermekek további gondozása.  
Célunk, hogy az átlag feletti intellektuális és szociális képességekkel, az ehhez kapcsolódó 
nagyfokú motivációval rendelkezőknek, olyan tanulási helyzeteket teremtsünk, ami a tág 
érdeklődésüket kielégíti, tovább bővíti. Közben kérdéskultúrájukat, logikus gondolkodásukat, 
problémamegoldó képességüket, memóriájukat és kifejezőkészségüket is fejlesztjük.  

Feladataink:  

- felismerni a kreatív gyermekeket, 
- ösztönözni, motiválni kreativitásukat, 
- önmaga megismerése, hogy megbirkózzon a feladatok sokszínűségével, 
- harmonikus fejlesztés, 
- segíteni őket a különböző helyzetekben, 
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- az általános kreatív nevelés eszközeivel segíteni fejlődésüket.                                   

 Speciális célok a tehetséggondozásban: 

A tehetséges gyermek erős oldalának támogatása (pl.: emlékezet, fantázia, logikus 
gondolkodás) 

A gyermek egy-egy területen rengeteg ismeretanyagot halmoz fel. Segítenünk kell, hogy ezeket 
tudja elmélyíteni. Nem célunk, hogy korán „kis tudóst” neveljünk belőle, hanem, hogy a sokféle 
dolgot megismerve később érdeklődési irányait tudja alakítani. Vegyük körül őket minél több 
lehetőséggel, amelyekből tanulhatnak, a játék elsődleges.  

Minden terület fejlesztése  

A gyermekek fejlesztése során fontosnak tartjuk - a különleges, esetleg fejlesztésre szoruló 
területek mellett-, az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását.  

Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása  

A gyermeknek tisztában kell lennie saját értékeivel, de nem szabad, hogy túlbecsülje azt. Egy-
egy kiemelkedő gyermek integrálásában segíthet néhány más, intellektuális téren nem olyan 
kiváló társa. Ezek a gyerekek általában jó szociális érzékkel rendelkeznek.  

A pihenés és a relaxációs lehetőség biztosítása  

Pihenni is meg kell tanulni a gyermeknek. Óvodában különösen nagy gondot szokott jelenteni, 
hogy a tehetséges gyerekek egy részének sokkal kevesebb az alvásigénye, mint kortársainak 
általában. Segíthetjük a gyermeket ezen a területen, ha ebben az időszakban különböző játékokat 
kínálunk számukra.                

A tehetséggondozás óvodai értelmezése 

Óvodánkban a kiválóan kreatív, tehetség ígéretes gyermekek fejlesztése két síkon történik:  

- óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva, 
- illetve kiscsoportos kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozások keretében.  

Óvodapedagógiai munkánk során a kiválóan kreatív gyermekek saját csoportjukban élik óvodás 
életüket. Elsősorban játszanak, azzal foglalkoznak, amivel szeretnek. Kötelességünk, hogy 
segítsük őket a továbbfejlődésben, fejlesszük gyenge területeiket. Részben osztott és tiszta 
életkorú csoportjainkban a mindennapi tanulásos, cselekvéses helyzetekbe építi be az óvónő a 
kreativitást fejlesztő feladatokat. A gyermekek szabadon dönthetnek, részt kívánnak-e venni a 
felkínált tevékenységekben. Ezek a tanulásos helyzetek nyitottak, bármikor elérhetőek, de a 
kilépés lehetősége is biztosított a gyermekek számára. Az óvodapedagógusnak az a szerepe, hogy 
támogassa és komplex ismeretekhez jutassa a gyermekeket, hagyja kalandozni a tudomány 
világában. Kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozásokat kínálunk fel óvodásainknak. Ennek 
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keretében az átlag feletti értelmi képességekkel, kreativitással rendelkező gyermekeknek olyan 
játékos foglalkozásokat tartunk, ami kielégíti tág érdeklődési területüket, illetve tovább bővíti azt. 
A programba be kell építeni a lemaradó területek fejlesztését, lehetőséget kell adni arra, hogy 
egymásra találhassanak a hasonló érdeklődésű gyermekek. Érezzék, hogy a foglalkozást vezető 
óvó nénivel jól megértik egymást és hogy ezeken a foglalkozásokon elfogadó légkör veszi őket 
körül. A különböző életkorú gyermekeket több óvodai csoportból válogatjuk össze. A 
közösségben lehetőség nyílik társakra lelni, és a közösségi élet szabályait (például: 
tevékenykedni, dolgozni másokkal, erőszakmentes vitát kezelni) is megtanulhatják a gyerekek.  

Tehetséggondozással foglalkozó személyek 

 Óvodapedagógusok  

Csoportokat alakítunk ki, a gyermekek a tehetségét feltételező területek szerint, és a projektek 
kiválasztásánál, a feldolgozás folyamatában, módszerek, eszközök felkínálásában segítséget 
nyújtunk. A gazdagító programban résztvevő kiválóan kreatív gyermekeket a következő speciális 
képességek szerint próbáljuk fejleszteni a „CSUPAJÓVÁR” program alapján. 

A területek a következők:   

- „Kézből-készre...” rajzkészség fejlesztése, 

- „Cini – cini muzsika…” zenei hallás, ritmusérzék, hangterjedelem, tánc-harmonikus 
mozgás fejlesztése, 

- „Mese, mese, mátka…” anyanyelv-kommunikációs képesség, kiemelkedő szociális 
képesség, vezetői képesség fejlesztése,  

- „Izgő- mozgó…” testi ügyesség, mozgáskoordináció, versenysportra való alkalmasság 
fejlesztése. 

Kiemelten tehetséges gyermek fejlesztésének munkaformái: 
(csoportban-műhelymunkákban)  

- csoportos, 

- mikrocsoportos,  

- egyéni.  
 

A csoportban levő gyerekek egymásra is hatnak, olyan örömforrásokkal, élményekkel és 
tevékenységekkel találkoznak, melyek megalapozzák a közösséghez tartozás érzését.  Értő és 
odafigyelő szakember irányításával kedvezően hatnak az együttműködés, a közösségi szerepek 
megtanulására. Ez elengedhetetlen az iskolai osztályba való beilleszkedéshez. 

 

A mikrocsoportos fejlesztés során differenciált, a csoport képességeihez igazodó tevékenységet 
végeznek a gyermekek.  

A differenciálás, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő, fejlesztő, korrekciós, 
pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 
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Célja a funkciózavar megszüntetése vagy csökkentése,  a pszichomotoros és percepciós funkciók 
korrekciója, fejlesztése, a transzfer hatás tudatos kihasználása. 
 
Az egyéni fejlesztés olyan tevékenység, amelynek során úgy avatkozunk be a gyermek fejlődési 
menetébe, hogy a külső környezeti feltételek a gyermek egyéni sajátosságaihoz, fejlődési 
folyamatához igazítottak legyenek.  

 

A részképességzavarral küzdő gyermekek megsegítése 

A részképességzavarok már óvodáskorban felismerhetők, ezért nagy jelentősége van a szakszerű 
diagnózisnak és az erre épülő terápia minél korábbi megkezdésének. Ebben 
az óvodapedagógusnak kulcsszerepe van egyedi problémákat is figyelembe vevő program 
következetes megvalósításával.  

A fejlesztendő területek: 

 
Testséma, téri orientáció, téri tájékozódás fejlesztése: 

- testrészek ismerete (testkép, testfogalom, testséma), 
- térérzékelés fejlesztése. 
 

Anyanyelv, kommunikáció - verbális fejlesztés: 
- beszédmozgás fejlesztése, 
- szókincsbővítés, beszédészlelés, beszédmegértés fejlesztése. 

 

Megismerő funkciók fejlesztése:  

- érzékelés, észlelés fejlesztése – percepciófejlesztés 
o vizuális (látás) érzékelés fejlesztése 

o auditív (hallás) érzékelés fejlesztése 
o grafomotoros fejlesztés - finommotorika és taktilis (tapintásos) érzékelés 

fejlesztése 
o szaglásérzékelés fejlesztése 
o ízérzékelés fejlesztése 

- figyelem, emlékezet fejlesztése: 

o auditív emlékezet 

o vizuális emlékezet 

- gondolkodás fejlesztése: 



II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  
 
 

 54 

o képzelet, fantázia, kreativitás 

Az óvodában csoportos formában történik minden gyermek egyéni fejlesztése, amely 

tulajdonképpen játékos fejlesztő tevékenység. A játék az óvodás gyermek számára a legfontosabb 

elfoglaltság, mely a kiegyensúlyozott értelmi, érzelmi fejlődését és társas kapcsolatainak 

alakulását segíti elő. Hozzájárul olyan készségek kialakulásához, melyekre szüksége lesz az 

iskolában a tanulás során. 

A napi munka során a játékkezdeményezések egy része a fejlődésben lemaradt gyermekek 

képességeit fejleszti, de a többiek számára is érdekes időtöltés. A játékok zöme nemcsak egyfajta 

részképességet céloz meg, hanem több területet is fejleszt: ismeretet bővít, figyelmet igényel, 

alkalmazkodást, kitartást, türelmet, stb.  A tudatos játékválasztás a gyermek számára nem tanulás, 

hanem örömteli közös játék.  

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy segítsük a szülőket abban, hogy elfogadják gyermekük 

problémáját, és működjenek együtt a szakemberekkel. Igyekszünk őket megismertetni olyan 

játékos fejlesztési lehetőségekkel, melyekkel otthon is játszhat a család. 

Az óvodapedagógus felelőssége a gyermekekkel való szakszerű foglalkozás, a játékos fejlesztés. 

Az óvodáskori diagnózis felállításához azok az eljárások alkalmasak, amelyek a gyermek 
képességeit, részképességeit, a pszichikus funkciók működését vizsgálják a következő 
területeken: 

- Szociális képességek fejlettsége: a kapcsolattartás, együttműködés, tolerancia, empátia, 
konfliktuskezelés jellemzői, kontrollált magatartás, döntésképesség, különbözőségek 
elfogadása.  

- Mozgás fejlettsége: nagy- és finommozgás, finommotorika, vesztibuláris alapmodalitások 
működése. A mozgásnak kiemelt jelentősége van, mivel közvetlenül kihat 
az idegrendszeri kapcsolatokra, megerősíti, fejleszti azokat. Gazdag mozgásos 
tapasztalatok biztosításával befolyásolhatjuk a fogalmi gondolkodás alakulását. 

- Testséma fejlettsége: a testvázlat, a testrészek és azok funkciójának ismerete, a testzónák 
ismeretének alkalmazása, a testtengely alkalmazása, keresztezésének minősége. 

-  Észlelés fejlettsége: vizuális, auditív, taktilis, kinesztetikus és térészlelés terén vizsgáljuk 
az ingerfelvétel minőségét, diszkriminációját, e területeken a memória, a szerialitás és az 
egyes területek közötti keresztcsatornák működését. Az észlelésnél szinte minden kiemelt 
fontosságú, hiszen a megismerés alapja, hogy észlelje, felismerje, megkülönböztesse 
az érzékszerveivel fogható ingereket: formákat, színeket, hangokat, szavakat, 
mozgásmintákat, a térbeli elhelyezkedést, az abban történt változásokat önmagához és az 
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őt körülvevő tárgyakhoz képest. Mindezek kifejezése a verbális percepciót működtető 
képességek feladata. 

- Kognitív képességek fejlettsége: az alapvető gondolkodási műveletek, a memória és a 
figyelem jellemzői. E terület mérése tulajdonképpen kontrollja az előbbi méréseknek, 
hiszen a megismerési folyamat meghatározója az eddig vizsgált képességek működése 
és együttműködése. 

- Finommotoros koordináció fejlettsége: az emberábrázoláson keresztül vizsgálja 
a grafomotorika, a ceruzafogás, a nyomaték minőségét. 

A fejlesztés szempontjai: 

- Saját, egyéni utat kell találni és járni a gyermek képességeihez és személyiségéhez 
igazodva. 

-  Minden program, fejlesztési koncepció elindításához szükséges az egyes életszakaszokra 
jellemző, általános fejlődési mutatók ismerete. Ezek birtokában, az adott gyermek 
fejlődési jellemzőihez igazodva kezdhetjük el a fejlesztő munkát és tervezzük meg 
a tárgyi és szociális környezetet. 

- Olyan külső (tárgyi) és belső (pszichés) feltételek megteremtése, amelyek mellett 
a gyermek pszichés funkciói a spontán érés mellett optimálisan kibontakozhatnak. 
A fejlesztés végső soron a teljesítményt és a viselkedést meghatározó pszichikus funkciók 
megváltoztatására, befolyásolására irányul. 

- A fejlesztés hosszú folyamat, amit következetesen kell végigvinni. A gyakorlatok sorozata 
fog elvezetni egy-egy funkció, például az oldaliság, a téri percepció stabilizálódásához. 

- A következetes gyakorlás, a tudatos tervezés, a spontán, érzelmileg motivált helyzet 
megtalálása biztosítja a cél elérését. 

A fejlesztő pedagógus kompetenciaköre: 

- elsősorban a normál intelligenciaövezetbe tartozó gyerekkel foglalkozik teljesítményzavar 
esetén, 

- diagnosztikus tevékenysége csak a képzései során elsajátított tesztek felvételére és 
értékelésére terjed ki, 

- a diagnosztikus és terápiás kompetenciakörét meghaladó eseteket speciális szakemberhez 
köteles irányítani, 

- tevékenységét más szakemberekkel (óvodapedagógus, tanító, logopédus, pszichológus 
stb.) összehangoltan végzi, 

- a fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. 

A korán felismert fejlődési problémák, részképesség zavarok szakszerű kezelése megkönnyíti az 
iskolakezdést, sikerélményt biztosítanak a gyermek számára az első osztályban. Megelőzi a 
komplex tanulási zavarok (diszkalkúlia, diszlexia, diszgráfia) a számolási, olvasási és írási 
zavarok kialakulását, melyek azért képességtől függetlenül jelentkezhetnek. 
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Komplex fejlesztés alatt azt értjük, hogy minden részterület (beszéd, nagymozgás, 
finommotorika, író-rajzolómozgás-fejlesztés, téri relációk stb.) egyidejűleg történik, hiszen ebben 
az életkorban szorosan kapcsolódnak egymáshoz ezek a részfunkciók. A foglalkozások játékos 
formában, cselekedtetően fejlesztenek. 
 

 

 

15. A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL SZÜKSÉGESNEK TARTOTT ELVEK: 
 
 

-  a családi nevelés folytatásaként a keresztény értékek kiegészítése, közvetítése a gyermek 
által a családhoz, 

- az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeinek biztosítása, a 
teremtett világ szépségeire való rácsodálkozás képességének alakítása, fejlesztése (öröm, 
hála, megbecsülés, védelem...) 

- a keresztény élet „gyakorlása” az óvodai „hétköznapokban” (imák, énekek), 
- a liturgikus év ünnepnapjai segítik az óvodások érzelmi, értelmi gazdagodását, a hit felé 

indulását. 
 

Az óvónői nevelőtestület fontosnak tartja a keresztényi élet megtapasztaltatását az óvoda 
mindennapjaiban, társas kapcsolatokban: pl.  
- felebaráti szeretet, 
- a keresztény erények: igazság, jóság, szépség, megbocsátás: semmi sem jóvátehetetlen, 
- ünnepi áhítat. 

 

  

16. A HÁROM ÉV ALATTI GYERMEKEK GONDOZÁSA NEVELÉSE 
 

Napjainkban egyre inkább tapasztalható az a társadalmi –szülői igény, ami a 3 év alatti 
gyermekek intézményes ellátásának megoldását szorgalmazza, hiszen a kisgyermekes anyák 
egyre inkább és egyre korábban visszakényszerülnek a munkaerőpiacra. 

 Célja: 

A családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai és érzelmi 
biztonságának és jóllétének megteremtése. A feltétel nélküli szeretet és elfogadás, a gyermek 
nemzetiségi, etnikai hovatartozásának tiszteletben tartása. A hátrányos helyzetű családok 
gyermekei esetében a hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére törekvés.  

Feladata: 
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Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

- a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet 
megteremtése, a fejlődés támogatása életkori sajátosságoknak megfelelően, 

- egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető 
kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése. 

 

Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése 

- derűs légkör biztosítása, a gyermekek segítése az esetlegesen átélt nehézségeik 
feldolgozásában, 

- az egyéni szükségletek kielégítése, az éntudat egészséges fejlődésének segítése, 
- a nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, sajátos nevelési igényű, hátrányos 

helyzetű gyermekek nevelése-gondozása speciális többlet-törődéssel, szükség esetén 
más szakemberek bevonásával. 

 A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

- az érdeklődés kialakulásának az érdeklődési kör bővülésének segítése, 
- a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása, 
- tevékenységek során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása, 
- az önálló véleményalkotás kialakulásának segítése, 
- a kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv 

felébresztésével és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, kérdések megválaszolása). 

Elvek: 

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete 

- A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. 
- Fontosnak tartjuk a szülők számára lehetővé tenni a tevékeny, különböző módokon 

megvalósuló bekapcsolódást az óvodai életébe, különösen a befogadás időszakában. 

A gyermeki személyiség tiszteletének elve 

- A gyermeket – mint fejlődő személyiséget–, nagyobb segítségigénye, ráutaltsága miatt 
különleges védelem illeti meg. 

- A nevelés-gondozás értékközvetítő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes 
kibontakoztatására irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben 
tartásával. 

Az egyéni bánásmód elve 
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- A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, 
megbecsülése, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. 

- A felnőtt szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a gyermek 
életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését.  

- Fontos, hogy a gyermekek mindegyike érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor 
is, ha lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az 
átlagos fejlődéstől, ha sajátos nevelési igényű, ha viselkedése bizonyos esetekben 
különbözik a megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető.  

A biztonság és a stabilitás elve 

- A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága, a  napirend egymásra 
épüléséből fakadó ismétlődések növelik a gyermek biztonságérzetét.      

- A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a 
változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását.  

Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve 

- A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó 
segítése, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia fokozzák az önállóság 
iránti vágyat. 

Az egységes nevelő hatások elve 

- Eredményessége érdekében fontos, hogy az alapvető értékek, erkölcsi normák és célok 
tekintetében a pedagógusok nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz 
közelítsék. 
 

 

17. ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT 
 
 
A helyi pedagógiai program 2013. március – 31-étől a visszavonásig érvényes 
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18. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 

 

Az óvodai Pedagógiai programot az óvoda szülői munkaközösség 2013. január 29-én tartott 

értekezleten véleményezte és elfogadásra javasolta. (mellékelve a véleményezésről készült 

jegyzőkönyv és jelenléti ív) 

 

                                                                               .............................................  
                                                                                              Varga Gerda  
                                                                                   szülői választmány elnöke     
                                                                                                                                                                
 

Az óvodai Pedagógiai programot a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános 

Iskola nevelőtestülete 2013. március 4-én tartott értekezletén elfogadta. (mellékelve az 

elfogadásról készült jegyzőkönyv és jelenléti ív) 

 

 
                                                                                ……………………………….       
                                                                                           Baranyai Péterné 
                                                                              óvodai tagintézményegység-vezető 
 
 
A Pedagógiai programját jóváhagyta: 

 

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

                                                    Dr. Pápai Lajos megyéspüspök, az intézmény fenntartója 
 
 
Győr, 2013.  március 31. 
Ikt.sz. …………………. 


