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1. BEVEZETÉs:

1. l.Törvényj, jogszabályi háttér

. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti közneveiésrőj (továbbiakban: Nkt.)

. 1997. évi XXXI, törvény a gyermel(védele1~~~ és a gyámugyj igazgatásrÓ~
(továbbiakban: Gyvt.)

. 2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermejce~ védelme érdekében
történő módosításáról

. 363/2012. (XII, 17.) Korm. rend, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjg~~~

. 137/2018. (VII.25.) Korm. rend, az Óvodai Nevelés Országos Alapprograrnj~0~

. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a neve1ési~oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatarój

. 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

. 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos Nevelési Igényű gyermekel~ óvodai
nevelésénelc irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról
277/1 997, (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről a pedagógus

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásair~~ és kedvezményeiről
. 229/2012.(VIII28) Korm. rendelet a nemzeti köznevejésrőj szóló törvény

végrehajtás~r~j
121/2o~3, (IV.26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalrói
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1.2 Óvodánjc adatai
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1.3 Óvodánj( története

Bálint László és lelkészfelesége Varsányi Vilma 1987-től 1993-ig szolgált a celldömőlki
evangélilcus gyülekezet~~~ Lelkészi szolgálatul( fontos célja volt egy keresztyén nevelésű
intézmé:~y alapítása. I 992-ben a lelkészházaspár áldozatos munkájának eredményelcént létrejött
jelenlegi óvodánk elődje a Keresztyén Óvoda Ceildömölkön a parókia mellett.

Sághy András 14 esztendeig (1993—2007) szolgált lelkészként Szolgálati éveiben többjelentős
Változás is történt. A legnagyobb változás; az óvoda Új helyre került, a városközpontba Az
addig 1 csoportos óvoda ekkor 2 csoportossá bővült, Új nevet is kapott: Hajnalcsillag
Evangélikus Óvoda.

Sághy András lelkész 2007-ben nyugdíjba vonult, a lelkészi állás betöltésére a gyülekezet Rác
Dénes és Rác Dénesné lelkészházaspárt hívta meg. A lelkészházaspár aktív Szerepet vállal az
óvoda lelki életének és keresztyén szellemiségének megőrzéséb~~ A gyülekezetj alkalmakon
túl az óvoda közösségi életének is „motorjai

Óvodánk Celldömöjk város szívében, zöldövezettel határolt területen helyezkedj~ el a
református templom és a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola szomszédságában. Az
igényesen kivitelezett intézmény f’dldszintjén található a gyermekbiro~~~0~. csoportszobak a
gyermekjnosd~~ öltöző, a 60 m2-es tornaszoba és a melegítőkonyh~ A csoportszobá~oz
tágas, fedett teraszolc is tartoznak. Ezeket csapadékos időben levegőzteté~r~ jó idő esetén pedig
étkeztetésre ésjátéha is használu~c Az emeleten kapott helyet a vezetői iroda, fejlesztő szoba,
nevelői, az elkülönítő, a mosókonyha és a raktár. A nevelőmupicához szükséges feltételeket
biztosítottuk A gyermeke~~ tartalmas játékához bőséges eszközkészlet; építő, mozgás- és
értelmi képességet fejlesztő játék, baba, könyv, autó, stb. áll rendelkezésre. A tornaszob~j~
mozgásfejlesztő eszközökkel jól felszerelt. Az óvoda épületét az előtte levő füves előkert az
örökzöld növényekkel szezonális virágokkal teszi barátságossá. Udvarunk tágas. Árnyat adó
nyírfák, platánok adnak védelmet az időjárás veszélyei ellen, térelválasztó növények,
babaházak biztosítanak elhatárolt teret a gyem~akek szerep- és szituációs játékának nyugodt,
tartalmas kialakulásához Gyermekejn~ kedvence a 30m2 alapterületű, fából készült, ülőkével
körülvett homokozó Tágas tér áll rendelkezésre a kerékpározásra futballozásra, labda és
versenyjátél~o~ szervezésére 2016 nyarán a Magyarországi Evangélikus Egyház segítségével
és saját forrásból udvarupj~ műfüves borítást kapott. Óvodápic falán emléktábla őrzi Bálint
László esperes alapítónk örök emlékét.
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2. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, ALAPELVE KÜLDETÉSNYILATKOZAT

~‚Bizony az Úr ajándéka agyerniej’ “(Zsolt ]2~3)

Óvodái~cban evangélikus szellemiségű lelki nevelést folytatuit A gyermeket Isten
ajándékái~ak tekintjük egyedi, megismételliete~~~~ individuunrn~c Nevelési alapelvanic a
gyermekek szeretetén nyugszik. Óvodai életünkben központi Szerepet kap a szerető egymásra
figyelés, elfogadás mintája, Célunk az érzelmi biztonság megteremtése Törekszüpjc arra, hogy
a gyermek Jól érezze magát az óvodában, találja meg a helyét a csoport közösségében
tevékenykedjen, kommunikálj on.

Az óvodai nevelésünk gyermekközpont~ befogadó, ennek megfelelően a gyermeki
személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek szám~a az egyenlő
hozzáférést

Pedagógiai Programunk: keresztyén szellemiségű Montessori pedagógiai nevelési
program

Célunk, küldetésünk,

Óvodánk szellemiségének gyökere a Szabadító Istenben van, ezért küldetésünk elmond~i a
Jövő nemzedékének, de a szülőknek, nagyszül6J~~~ is, „hogy egyszülöu Fiát küldte el Isten a
világba, hogy éljünk őáltala.” (lJn.4.9)

Olyan intézménnyé szeretnéi~c válni, melynek minden dolgozója hívő lélekkel, belső
hivatástudattal elkötelezettséggej végzi szolgálatát, Küldetésünk a harmonikus~ fejlődő,
sokoldalú, kiegyensúlyozott egészségesen élő gyermekek nevelése, derűs, nyugodt, családias
légkörben. Pedagógiai szemléletünket az emberi értékek, a humanizmus, a demokjácia a
gyermek~k megbecsüjés~ és a békére való törekvés hatja át,

Célunk, hogy a gyermekek saját tapasztalatok alapján tegyenek szert alapvető ismeretekre,
Problémamegoldó gondolkodásra

Pedagógiai programuiiJ~b~~ a gyermek teljes személyiségének elfogadásán alapuló, a gyermek
természetes érdeklődésére építő személyiség központú nevelő_oktató módszert alkalmazupj~•

Ezért kéijük Isten áldását és Krisztus szeretetét és mindennapi munkánkhoz.
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Nevelési célja ink:

. a keresztény kultúrával a gyermekel~ hitének megalapozá~~ Krisztus felé
Vezetése.

• az egész gyermeki személyiség fejlesztését az életkorj sajátosságok, az eltérő
fejlettségi ütem és az egyéni képességek~

• a családdal való~ a nyílt ás jó szándékú párbeszédet mely
nélkül a gyermelc nevelése nem lehet teljes.

• a megfelelő környezet kialakítását az egészséges életvitelt, a gyermekek

szocializációját képességeik differenciált fejleszt~s~~ érzelmi világuk
gazdagftás~~ a Szép iránti vonzalmuk kialakítását.

. nyugodt, békés légkörben egymással toleráns, segítőkész tevékeny gyermekek
nevelését.

. Nemzeti identitástudat a magyar nemzeti értékek átadását.
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3. GYERMEKKI~P, ÓVODAKÉP

GYermekké~

A gyermelcek~~~ mint egyedi, mással nem helyenesft~~~~ individuumol~oz és Szociális
lényekhez az életkori sajátosságok és az egyéni szükségletek, különbözőségek ismeretében
köze1ftü~ A pedagógusok Önálló tevékenységre serkentilc a gyei~ekek~~ A nevelési térben a
gyermeic Szükségletei szerint választ, cselekszik saját tevékenysége során tanul.

Minden gyermek egyedi és~személyiség egyéni fejlődési úUal és ütew~el
tanulási stílussal és Sajátos szociokulturális Családi háttérrel.

A~ tUlajdonságok képességek közül kiemelten alapozzuk meg
alábbiakat.

. A gyermekek rendelkezzenelc pozitív éi~képpel legyen kulturális identitásuk
őrizzék meg kíváncsiságukat legyenek önállóak ismerj& meg saját értékejket

• Pozitív hozzáállással forduljanak a felfedezés, a megismerés felé.
. Szerezzenek tapasztalatokat, amelyek hozzájárulnak testi, szociális,

emocionális és intellektuális fejlődésül~~~
. Tanulják meg és tapasztaljáj( meg az~az alkalmazkodás és

önérvényesítés lehetőségeit tudjanak kompromisszumokat kötni.
• Legyenek képesek társailűcal és a felnőttekkel szívesen kommunikálni,

kapcsolatot teremteni és kontaktust fenntartani
• Legyenek képesek önmagukat szabályozni, rendelkezzenek önkontrollal
• Szeres~~ a természetet, védjék az élőlényeket a környezetet.

Óvodakép

Nevelésfelfogásunic egyik alaptézise hogy az óvoda pedagógiai gyakorl~t~ csakis a Családi
nevelésre építve, annak céljait és eredményeit figyelembe véve lehet eredményes.

Alapelvünk; hogy a gyermeki személyiséget az elfogadás, a tisztelet, a szeretet a megbecs~j~5
és a bizalom övezze.
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Figyelmet fordítunic az integrált nevelésre, az egyéni kompetencia megfelelő alakítására, a
hátrányok csöl&entésére a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására, a környezewjd~~05
magatartás megalapoz~s~~

Az óvoda biztosítja az óvodáskorú gyermekek fejlődésénei~ és nevelésének optimális feltételeit.
Az intézmény tárgyi környezete és a pedagógus~segíti a gyermekek
környezettu~a~05 magatartásán~J~ kialakulását. Ezek a tevékenységek az életkorhoz és a
gyermekek egyéni képességeij~ez igazodó, megfelelő~közvetítenek
melyek által a gyermekekbe~ megteremtődn~~ a következő életszakaszba (iskolai élet) való
átlépés belső, pszichikus feltételei.

Nevelési program~J~ magában foglalja a hazai óvodai gyakorlat értékeit, le~obb tapasztala~aj~
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogran~j~~~~ötvözi a Montessori
pedagógiát és az egészséges életmód és életvitel kialakítását.

Programunkat áthatja a kompetenciafejlesztés; az óvoda-iskola átmenet, az integráció, az
érzelmi-erkölcsi nevelés és a játék, az óvoda-család~

Az alapelvel( megvajósf~~~~ érdekében gondoskod~~~.

• a gyermeki szükségletek kielégítéséről
. az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör

megteremtés~r~~
• a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor specifikus

alakításáró I,
• a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységről, különös tekintertel

a mással nem helyettesít~e~~ játékról.
. olyan környezet kialakításáról melynek felszereltsége biztosítja a gyermek

örömteli játékát, fejlesztését, ismeretszerzését szabadon választott játékos
tevékenység által.

Az alapelvek megvalósf~~~~ érdekében gondosko~~»~ még:

Az előkészített környezetrőj,

A csoportszob~cat úgy alakítjuk ki, hogy az eszközök és a játékok a gyermekek számára
elérhető helyen legyenek. Általános követelmény, hogy a csoporúszoba szép legyen, derűt
sugározzon, a gyermekek által használt eszközök, játékszerek a tárgyak esztétikus
összbenyomást keltsenek. A szoba legyen világos, napos, szépen elhelyezett dísznövényelcjcel
akváriummal, esetleg terráriummal
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A Montessori eszközöket nyitott polcra helyezzük. Szabad területet is biztosítunk, ahová a
gyermekek kis szőnyegeiket letehetik, ha a Földön akarnak játszani.

Ugyancsaic nyitott polcon tartjuk az egyéb fejlesztő játékszerejpJ~~~. a rajzoláshoz, festéshez,
mintázáshoz, formáláshoz szükséges eszközöket.

Igyekszünk kisebb kuckók kialakítására, ahova visszavonulha~ak a gyermekek, ha hangulatuk,
játékuk úgy kívánja.

Elmaradhatatlan a kincsesláda, amelyből mindenféle kelléket bármikor elő lehet varázsolni, és
j átékaikba~ kreatívan felhasználni

Hangulatos, Szépen dekorált olvasó-sarokban alacsony polcra helyezzük a könyveket.

A falra nagy számjegyű órát teszünk, a gyermekek fotóit is kihelyezzuk. Biztosftupjc megfelelő
helyet, ahová a gyermekek munkáit esztétikusan kihelyezhetjij~.

A gyermekek által beállítható naptár, időjárás- és napostábla, a faliújság Sem maradhat eb
Minden gyermeknek elérhető helyen van a Saját dossziéja, amelyekbe rajzait, egyéb alkotásait
és kincseit helyezheti.

Maria Montessori alapvetőnek tartj a a rendet, ez a mindennapj aink része.

Minden eszköznek állandó helye van.

„A gyermek fejlődésének Szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk a
gyermeket, hanem azt, hogy segítő Szeretettel emeuük köréje a megfelelő környezetet”. — írja
Montessori

A fejlesztéshez szükséges eszközrendszerrőj

Maria Montessori egyedüláll~ eszközrendszert alakított ki, amely rengeteg tapasztalatszerzésre
ad lehetőséget. Az eszközök szépek, jó kézbe venni őket, szinte vonzzák a gyermekeket A
gyermekek koncen&álását megkönnyíti hogy egy helyen csak egyféle eszköz lehet.

Az eszközök használatát mindig bemutatjuk.

A gyermekej( egyéni fejlettségi szintjének megismerésé~~J,

A hatékony differenciálás az egyéni bánásmód akkor valósulhat meg, ha ismerjük a gyermeket.
Feladatunk, hogy a gyermekeket olyan tevékenységekkel fejlesztő játékokkal kínáljuk meg,
melyek támogatják a képességeinek fejlődését, hátrányainak leküzdését, vagy tehetségének
kibontakoztatását A Montessori eszközök alkalmasak mind a képességfejleszt~~~~ és a
tehetségek gondozás~a.
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4.AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI

4.1 Egészséges életmód alakítása, egészségfejleszt~5j program:

A nevelési feladat a gyermek testi, lelki, szociális jólétének feirntartását, megőrzését tűzi ki
célul. Mindennapjaipjcat átszövi az egészségtuclatos és lcörnyezettuclatos szemlélet.

Csak akkor beszélünk egészséges gyermek.ről, ha testi-lelkj~szocjális egyensúlyban jólétben él.

Céljaink:

. A harmonikus testi f~lődés támogatása, a gyermek gondozása, testi szükségleteinek
mozgásigényének kielégítése;

. Lelki egészség megőrzése, konfliktus-, és stresszkezelés

. Egészségtudatosság kialakítása és megerősítése

. Környezettudatosságra nevelés

A harmonjicus testi fejlődés támogatása a gyermek gondozása, testi szükségleteinek,
mozgásigényénelt kielégítése:

Személyi higiéniára nevelés szokásrencjszerének alapozása, melynek keretében figyelmet kell
fordftanupJ~ a gyermekek étkezésére, tisztálkodására, ruházatára.

Étkezés

Kulturált étkezési szokásokat alakítunk ki, ízlésesen megterített asztalnál, esztétikus eszközöket
használnak a gyerekek. Étkezés közben csendesen beszélgethetnek. Étkezés előtt és után
imádsággal adunk hálát az ételért.

Az étkezési gondokkal küszködő gyermekek problémáira megoldásokat keresünk. (különböző
allergiák)

Gyümölcsnapokat szervezünic, mely segíti a gyermekek vitaminszükségletének biztosítását.

A gyerekek rendelkezésére áll egész nap a teremben és az udvaron az ivópohár és a kancsó az
elveszített folyadék pótlására.

Az étkeztetés során törekszünk a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só és telítetlen
zsír-tartalmú ételek fogyasztásán&c csökicentésére. Zöldségek és gyümölcsök választására
ösztönözzük gyermekünket.
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lestápolás, 2ofldozás:

A testápolással a gyermekek tisztaságigényét alakítjuk Id.

A testi szükségletek kielégítéséhez a jó közérzet megteremtés~~~~~ hogy
Segítséget kérjenek a felnőttektől, ha szükségét érzik.

A gyerekek szükségletülmek megfelelően mehetnek WC-re, akkor, amikor akarnak.

Megismerke~~~~ a kézmosás teclmikájával a WC helyes használatával

Megtanulnak orrot fújni.

Fokozott figyelmet fordítunk a fogak tisztántartására köröm és bőr ápolására, védelmére. (Pl.
ebéd utáni fogmosás)

A gyermekek minél önállóbbak, annál kevésbé Riggenek a felnőttektől. A gyakorlati élet
teendőire felkészítő eszközök ezt a célt szolgálják.

A fő cél a Szociális élet gyakorlatának a munkafolyamat elsajátításúna~, valamint az
önállóságnak elérése, illetve az öntevékenység fokozása. Célunk, hogy a gyermekek minél több
teendőt önállóan végezzenek el. Vonatkozik ez az öltözködésre, környezetijjc rendben és tisztán
tartására, étkezésühe

Több feladat van, amelyet a mindennapi élet során nehéz elsajátftani, ezért olyan Montessori
eszközöld(el segitjük a gyerrnekeke~ amelyekkel vidáman, játszva megszerezheti~ ezeket a
képességeket. Kis tálcákon, különböző kellékeldcel biztosítjuk számukra, hogy
megismerkedjene~ a viz tulajdonságaiva~ és az öntögetés, meregetés technikájával
Rendelkezésre állnak különböző méretű kanalak, lapátok, csipeszek, amelyekkel a tetmények
meregetését gyakoro~ák (például: bab, lencse, sárgaborsó, búza). Eközben fejlődik szem-kéz
koordinációjuk. Egymást türelmesen kiváiják. Tisztíthatnak fémtárgyakat, teríthetnek asztalt.

Öltözködés

Óvodába lépéstől kezdve fokozatosan motiváljuk a gyermekeket az önálló öltözködésre Ehhez
elegendő időt és ha kell, segítséget adunk számukra, Megtanítjuk őket cipőjük, ruhájuk,
szekrényük rendben tartására.

A csoportszobában a hőmérsékletnek megfelelően váltóruhában és váltócipőben vannak. Az
egészséges ruházkodás réteges, célszerű és kényelmes, amit a szülők biztosítanak. Megtanítjuk
a gyermekeket arra, hogy jelezze igényét, ha fázik, vagy melege van, s hőérzetének megfelelően
öltözködjön.
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Ebéd után a csopo1~ szükségleteii~ek megfelel~~~ a nyugodt pihenés feltételeit bi~osftjuk a
termet szellőztetjük A gyermekek nyugodt pihenését biztonságot adó szokásrendszenel
mesével, énekkel, zenehallgatással simogatással puha tárgyakkal segítjülc.

Lelki egészség megőrzése, konfljktus_, és stresszkezelés

Fontos, hogy a gyermek biztonságban érezze magát az óvodában orthonos, derűs légkör Vegye
körül.

Szülői értekezleteken, Személyes beszélgetések során nevelési tanáCso~cal (keretek szabása,
jutalmazás minőségi idő, következetesség) segítjülc a szülőket. Célupjc a gyezmek lelki
harmóniájának megőrzése, preventív szemlélettel

A Családi istentiszteletek, bibliakörök fontos Célja a Családok lelki gondozása’

K~flf1iktUs, -és stresszkezeJ~.

Stresszhelyzet, konfliktus kialakulhat a Csoporton belül és hozhatja a gyermek a Családból.

A csoportban az óvónő feladata ajó hangulat megtere~~~5~ és megőrzése.

A kialakult stresszhelyzetet a pedagógus kezeli:

• a gyermelcje~ figyelmének felhívásával az ige szavára: „Amit magadnak
szeretnél, tedd meg mással, Úgy szeressél!” (Miklya Zsolt), ezzel kísérletet téve
arra, hogy a gyermekek maguk oldják meg a konfliktust

. megbeszélés ráhatás módszerével

. a gyermekek pihentetésével

Él7ékeny figyelemm~~ fordul~j~ a gyemieke~ felé, célu~c a viselkedési és szokásbeli
problém~c korai felismerése Mindezekre tünetként tekintünic, aminek okát a Családolcical
együttműkö~~~ próbáljuk megkeresni és szükség esetén szakemberhez irányítjujc a családot’

Egészségtudatos5~g kialakítása, megőrzése

Célunk a testi-lelki szellemi harmónia megteremt~~~ óvodánkban és az egészségtudatosság
megalapozása 3-6/7 éves korú gyermekeink életében.
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1. Az egészséges táplálkozás:

Az étkeztetés során törekszUpJ~ a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só és teiftetlen
zsír-tartalmú ételek fogyasztás~~~~ csökkentésére A zöldségek ~S gyümölcsök fogyasztás~~
ösztönözztflc gyermekejnket

A rnindennapokban formáljuk és tudatosítjuk gyermekej~~~~ az egészséges táplálkozás
Fontosságát, minden héten gyümölcs-zöldség napot tartunk, ilyenkor az Új ízek
megtapasztait~t~5~ az egészséges ételek bevezetése történik.

2. Moz2ás, minderniapos testaevejés:

Mozgáslehetőségeke~ biztosft~u~k minden gyermek számára minden nap.

. mindennapos testnevelés, mint Szervezett mozgások

. mozgásosjáték0~ a csoportban és az udvaron, mint szabad mozgások
• séta, kirándulás
. udvari szabad Játék

A gyerekeket az időjárástól függően mindennap kivisszt& az udvarra levegőzni. Tavasztól
egyre hosszabbodik a kint tartózkodás időtartama.

J(öruyezettudatos életmód

A rend és rendezettség igényét a csoportszobák harmonikus kialalcításával alapozzijk meg.

A gyen~ekek óvodai életük során megtanulják;

• a játékszerek rendben tartását
• a tisztaság fenntajtását (festés, barkácsolás)
. saját tisztasági eszközök használata, naposi munkát
• a növények, állatok gondozását, p1. Madáretetés

• holmijuk, ruhájuk, öltözőszekrényük rendben tartását
• az udvari kiskertek ápolását
• az udvari eszközök homokozó környékének rendbe tartását
. szelektív hulladékgyűjtést

Minden évben projekthetet szervezünk, melynek témája az egészséges életmód. A témahéten
az egészséges életmód egy-egy elemét ismertetjwc meg gyermekeijiJ~-j~~~ tapasztalással
cselekedtetéssel
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A fejlődés jellemzői Óvodáskor végére

A gyerekek az egészséges életmód szokásait elsajátítják, kialakul a tisztaság iránti igényük;

• önállóan és szükség szerint alkalmazzák a tisztálkodási szokásokat (kézmosás,
WC használat, fogmosás)

‘ tudnak orrot ~jni, helyesen használják a zsebkendőt
. önkiszolgáiási feladataikat teljes önállósággal látják el
. étkezés közben kulturáltan viselkednek helyesen használják az evőeszközöket
. önállóan megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek csatolnak, gombolnak,

kötnek
. vigyáznak saját személyük ~5 környezetük rendjére, tisztaságára
. felismerik a baleseti helyzeteket, megpróbálják elkerülni azokat
. ismerik a betegség, egészség fogalmát, tudnak néhány alapvető

betegségmegelőz~5j szabályt, szeretnek mozogni, kitartók a mozgásos
j átékokban

. ismerik a környezetre káros anyagokat és ezek hatását az egészségre és a
környezetre, emberekre, állatokra, növényekre (szemetelés, füst, por, piszkos
víz, olaj)

. elsajátítják a környezet védelméhez és megóvás~o~ szükséges szokásokat.

. ragaszkod~~~ egymáshoz, barátjuk van

• kötődnek óvónőikhez, dajkáikhoz
. közös tevékenységben aktívan é5 érdeklődéssel vesznek részt
. igényükké válik a helyes viselkedés és a viselkedési illemszabályolc betartása
. meg tudnak különböztetni jó és rossz tulajdonságokat
. segítenek egymásnaic megértővé és türelmesebbel&é válnak

. konfliktushelyzetben meg tudnak egyezni társaikkal

4.2 Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorjentált közösségi nevelés

Számtmla~a a derűs, vidám légkör és az érzelmi biztonság kialakítása a legfontosabb. Ehhez
óvodápJc keresztyén értékrendjével és a Montessori módszer alkalmazásával egyszerre segítjük
a gyermekek erkölcsi, szociális érzékenységéne~ fejlődését, éntudatuk alakulását teret engedve
önkifej ező törekvéseilmek
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Az érzelmi nevelés

Az óvodapedagógus feladatai között prioritást élvez a gyermekek érzelmi biztonságának
megteremtése A gyermeket Isten ajándékána~~ tekintjük, mintát adunk önmaga és társai
elfogadására Személyiségéneic formálás~~a a pozitív megerősítést, dicséret eszközét
használjuk, célunk a helyes magatartásmji~~~ megerősítése

Szabad játékban a megbocsát~~~~ a konfliktus feloldására, közös megegyezésre neveljük őket.

Szerető támogatással bátorítjuk gyermekeipJ~~~ hogy rácsodálkozzanak a természetben és az
emberi környezetben megmutatko~~ jóra és szépre. Tiszteljék és becsüljék a körülöttwc lévő
teremtett világot, szeressék hazájukat és szülőü~ldjüket, amely a családhoz való kötődés alapja.

Az erkölcsi nevelés

A bibliai történetek, Jézus életének példája áthatja mindennapjaiiijcat A keresztyén életre
nevelés biztos erkölcsi alapokat ad gyermekeipJc~~~ Mindennapos pedagógiai eszközként
használjuk az~

Gyermekek nemzeti identitástudatát a nemzeti ünnepeinjc méltó megünnepléséve~ ápoljuk.
Hosszútávú célunk egy kárpátaljai magyar óvodával aktív szakmai kapcsolatot építeni, ezzel is
erősítve gyermekeink magyarságtudatá~

K~Lzössé2i nevelés

Az együttes játék adta élmények erősítik az egymáshoz tartozás, a közösség élményét. A társas
együttélés szokásait, szabályait az óvodai közösségen belül sajátítja el a gyermek. Az
óvodapedagógus feladata, hogy kialakítsa az egymáshoz való alkalmazkodás normáit, a
közösségi szabályokat. A kirándulások, közös hagyományok egymás születésnapjának
megümieplése közösséggé kovácsolja gyermekeipJ~e~

A fejlődés jellemzői óvodásicor végére

• A gyermek önállóságának kibontakozásával párhuzamos~ önbizalma
erősödik, erkölcsi érzelmei fejlődnek,

• Megtanuija a másság elfogadását, képes kapcsolatok kiépítésére, elfogadja a
különböző tevékenységek által meghatározo~ magatartásfor~~~~

. Konfliktusait megpróbálja szóban megoldani.
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4.3 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

g~~nyanyeJyj nevelés

Célja: a magyar nyelv szereteténelc megbecsüiés~~~~ kialakítása, a természetes beszéd és
kommunikációs kedv ösztönzése, fenntartása

A beszédképesség fejlesztésének Iegfontosa~~ feltétele a kiegyensúlyoz0~ nyugodt légkör, a
gyerekek és felnőttek egymás közti Jó kapcsolata, az egymásra való odafigyelés, Csak ilyen
körülmények között nyílik meg a gyerek Úgy, hogy kedve legyen beszélgetni, Személyes
élményeit, véleményét elmondani.

Á beszélő környezet, a helyes mintaadás, a szabálykövetés az óvodai nevelő tevékenység
egészében Jelen van. Az óvónő beszéde példaadó kell, hogy legyen, mind nyelvtani helyesség,
artikuláció, szemléletesség, hangerő szempontjából is. Az érzelmekben gazdag élet fokozza a
beszédkedvet

Az óvodai anyanyelvi nevelés, mint komplex tevékenység alapvetően kapcsolódik valamelmyi
nevelési területhez, ezért az egész nap folyamán kiemelt Jelentőségű, megvalósít~~~
feladatupic.

. A szerepjáték a nyelvi fejlődés egyik fontos színtere, itt teljesedhet ki a gyermek
személyisége.

• A szabályjáté~o~~~ mások Számára érthetően kell megfogalma~~~~ elképzeléseiket,
gondolatai~~~

. A verselés, mesélés, dramatizálás bábozás alapvető fontosságú az óvodai
beszédfejlesztés szempontjából

. A kellemes, halk beszéd kialakulását nagymérték~~~ elősegíti a csendjáték kialakult
rendszere.

Vegyes csoportjaink a beszédfejlesztés szempontjából is jótékony hatásúak, hiszen a kicsik
figyelik a nagyobbak beszédét, sokszor kérdeznek tőlük. A nagyok felelve, magyar~va a
kisebbeknek gyakorolja ismereteiket szavakba önteni, mások számára is érthetővé tenni. A
gyermekek akarva, akaratlanul is utánozzák egymást és az óvónőt.

Az óvodapedagógus feladatai

~ Ajó kapcsolat kialakításában az óvodapedagógus a kezdeményező tehát használjon ki
minden lehetőséget a beszélgetésre. Amikor a gyermek bármit megfigyel, ösztönözze
az észrevételei elmondására

. Beszéde legyen példa értékű, nyelvtanilag hibátlan. Használjon sok kifejezést, sokféle
nyelvi fordulatot. Beszéde legyen színes, szemléletes, a gyermekek számára érthető.
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• Szolgáljon mintául a gyermekek számésa érzelmei, érzetei szavakba öntésével
. Megértő odafigyelésse~ forduljon a gyermekl~e~ és hallgassa meg a mondanivalój~ s

legjobb tudása szerint válaszoljon a kérdéseire.

Az értelmi nevelés

Célja: a Változatos tevékenységforj~~~0~ keresztül a gyermekek megismerkedje~e~ természeti
és társadalmi környezetükkel melynek segítségével képesek lesznek eligazodni az őket
körülvevő Világban.

Az óvodapedagógus feladatai

• Olyan változatos problémaszituációk teremtése, amelyek közül a gyermekek önállóan
Választhatnak maguk találják ki a megoldást, így átélik a felfedezés örömét.
Az értelmi képességek, érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolko~~5
és a kreativjtás fejlesztése, amelyek főleg az óvodai nevelés tevékenységi formáiban
valósulnak meg, de az anyanyelvi neveléshez hasonlóan az egész nap folyamán jelen
Vannak.

• Minél több érzékszervre ható tapasztalatszerzési, megfigyelési lehetőség biztosítása.
. Élménygazdag környezet megteremt~~~ melyben a gyermekek érzékenységi

periódusulmak megfelelően szabadon választhatnak a játékeszköz~~ tevékenységek
közül.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére

. A gyermeknek elemi ismeretei Vannak az őt körülvevő világról, felismer
összefüggéseket

. Problémahelyzetben törekszik a megoldás keresésére, Szívesen kísérletezik.

. Képes időrendiséget felállítani.

. Mesét, verset, mondókát képes emlékezetből felidézni.
• Képről bővített mondatokban beszél.
. Folyan~ato~~~ összefüggő mondatokban fejezi ki magát.

• Beszédé~~~ tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelv~pj~
követelményeinek

. Tud rövid történeteket, szövegeket visszamondani

• Olyan szókincesel rendelkezik amely lehetővé teszi számára, gondolatai~~
érthető kifejezését.
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5. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS
FELADATAI

5.1. A Játék, a Játékba integrált tanulás

A Játék és tanulás értelmezése

A kisgyermek legfonto~a~~ tevékenysége ajáték. Ugyanalcj~o~ azt is tudjuk, hogy a gyermekek
nagyon örülnek ha valamit megtanuIna~ Vagy igazi muujcát vÉgezhet~e~~ dolgozha~n~ A
spontán és aktív felfedező játékot öröm, jókedv és izgalom kíséri. Az önmagában is élményt
jelentő játék alapozza meg a hatékony tanulást.

A tanulás és tudás szeretetét fejlesztjük a szórakoztató, a sikert és örömet hozó fejlesztő
eszközök és játékszere~ alkalmazásával a könyvek nézegetés~v~~ kérdéseik.nelc komoly
megválaszol~s~~~j

Minden játékfajta, de különösen a szerepjáték során — mindig az aktuális lehetőségnek
megfeleIőe~ — segítjük a gyermekek különböző adottságainak kibontalcoztatását érzelmi
életének gazdagítását egész személyiségének fejlesztését.

Montessori által kifejlesztett eszközök a fejlesztő játékn~ minden ismérvével rendelkeznek A
megfigyelés nem jelent passzivitást hanem állandó készenlétet, amely által minden egyes
gyermek folyamato~~ megtapasztalja a pedagógus szeretetét, figyelmét.

A tanulás formái

• az utánzásos minta és modellkövető magatartás és viselkedéstan»Jás szokások
alakítása

o spontán, játékos tapasztalatszerzés
• cselekv~~~~ tanulás
• az óvodapedagógus által irányított megfigyelés és tapasztalatszerzés
• az óvodapedagógus által kezdeményezett pedagógiai szituációkban

megvalósul~ tanulás,

. kÉrdÉsekre_válaszo~a éptilőismeretszerzés
• a felkínált játékok által a gyermekek különböző adottságainú kibontakoztatása,

lelki higiéniáján~ elősegítése, érzelmi Életének gazdagítása egész
szemÉlyiség~~e~ fejlesztése

.~
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A program teljes egészében a játéktevékenységre épül~a Szabad játék
tevékenységeit és az óvodapedagógus által felajánloü tevékenységej~0~ melyek a szerveze~ebb
játékos tanulást jelentik, tervszerűen előkészítettek ás feIajánlott~

Óvodásaink ajátékban és ajátékon keresztül gyakoroljái~ a nyelvet, a gondolko~~5~ a máso~al
való~ a kitartást.

A játék folyamat~~~1~ az óvodapedagógus tudatos jelenlétév~~ biztosítja az élményszerű
elmélyült játék kibontakozását ezt szükség és igény szerinti támogató, serkentő, ösztönző
magatart~s5~~ indirekt reakcjól~al éri el.

A felgyorsult világ megköveteli bogy a gyermek~~ a tanulás során a legfontosa~~ képességeket
birtokolják. Programupj( minden gyermekben akár tehetséges, vagy lassan haladó típus,
megalapozz~ azokat a képességeket, melyek alapján örömet jelent számára a későbbi tanulás és
önfejlesztés.

A játékszcje1cj~j Szemben támasztott legfonto~~~~ kÖvetelmények.

Legyenek esztétikusak tartósak tisztíthatók, színben, méretben feleljenek meg a gyerme~e~
igényeinek keltsék fel a gyermekek érdeklődését.

Legyenek építőelemek,~amelyek kreativitásra késztetnek

A szerepjáték~~~0~ is legyenek megfelelő játékszere~ de arra is lehetőséget adunk, bogy a
gyen~eke~ j~jenek rá a tárgy hiányára, kerüljenek szembe azzal a problémával miként lehet
azt előteremtei~i

Legyen egy kellékes láda, amelyben dramatizáláshoz szerepját~ko~0~ szükséges eszközöket
találnak a gyerekek.

Legyenek bábok, amelyek a gyermekek életkori sajátosságaj~~~ megfeleiő~~ sok örömet
szerezhetnek ás motiváló jellegűek

Az udvaron is sokszínű játékeszkö~ö~0~ biztosítsujÉ (p1.: különböző méretű mászókákat,
hintákat, trambulint homokozókat,~ rollereket kismotorokat, vizuális
tevékenységel~~~~ szükséges eszközöket, babakonyhát, labdákat karjkákat ugróköteleke~

A játékidő szervezése:

Az elmélyült játék kialakulásához a minél hosszabb, megszakítás nélküli idő biztosítása
~követelmény.

Egyszerű rövid játékok~igyekszü~~ minden várakozási időt kiiktatni a
Csoport életéből.

Az udvaron, a szabadban is biztosítjuk az időt a folyamat~5 játékra.
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Megteremtj Uk a lehetőséget arra, hogy a kedvelt j átéktevékenységeket Vagy a már megkez~e~
játékot a gyerekek több napon keresztüj Ísjátszhassák

A gyermekel( életkorj sajátosságajra, a kíváncsiságra és az érdeklődésre épíWe, olyan Változatos
tevékenység~~0~ biztosítu~c amelyekei~ keresztül tapasztalatolcat szere~ek a tetmészeti és
társadalj~j környezetrőj

Olyan változatos problémaszjtuációkat teremtüuk amelyek közül önállóan Választanak, maguk
találják ki a megoldást így átéliic a felfedezés örömét.

A nyugodt légkör az egész óvodai nap elengedhete~~0~ feltétele. A ~Yermekekjátszó~e~y0j~ Úgy
alakítjuk ki, hogy ~gyelemb~ vesszük az életkorukat, mivel szeremek játszani, foglalatosko~~~
és bizonyos átrendezésre — ahogy ajáték kívánja — is lehetőség legyen.

A reggel induló játékot az étkezések, az Önkiszolgál~55~~ kapcsolatos teendők, a pihenés szabják
meg. Nagyon fontos, hogy az együ~élés a közös játék szabályait, szokásait kialakítsuk ez a

szokásrendünk része.

A játék fajtái

A gyakorló Játék az ismétlődő mozgás örömén alapul.

A ki-be rakosgatás, a Válogatás, a csoportosítás, a függőleges és Vízszintes építés különböző
formájú elemekből az egymás~~ illesztés felfűzés, mind nagy jelentőségű a gyetmeki
finommozgás fejlesztés~~~~ A szabad játék során a gyermekek sok tapas~alatot szereznek a
rész-egész viszonyáról arról, hogy miből, mit lehet létrehozni Megtanulna előre tervezni
fejlődik türejmük kitartásuk A finommozgás, a szem-kéz koordináció fejlesztése mellett
megtapasztalják a közös alkotás örömét.

A hagyományos kézügyesség és értelmi képességeket fejlesztő, összeralcó játéko~~ és a
Montessori eszközöla.e egyaránt igaz, hogy a~és tanulnak vele egy időben.
A Montessori eszközök biztosítják a gyermek öntevékenységét önállóságát függetlenségét a
felnőttői. A világ megismerés~~ szolgálják kielégítik a gyermek kíváncsiságát, különböző
probléma elé állítják őket, fejlesztik az érzékelést Cselekedtetnek gondolkodta~~~
megoldásra ösztönöznek. Az eszközök tartalmazzák az ellenőrzést, a gyermek észreveszi, ha
hibázik, maga javíthat.

Már a legkisebbe~1~j is megjelenik a szerepjáték mely az utánzáson alapul. Fontos a
gyen~eke~ körül élők Pozitív mintaadása hogy milyen erkölcsi értékeket képviselnek. A játék
során megtanulják az együttélés szabályait. Játékuk során élethelyzete~~~ teremtenek maguk
körül, melyhez maguk is elkészíthetik a szükséges eszközöket. A szerepjáték~~~ társas-
szociális kapcsolatok alakulnak ki, amelyben gyakorolhatják a közös Problémamegoldást a
konfliktusfeloldást .
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A szabáJyjgt~~O~ kereteket adnak a gyermeke~~ számára, az életkorujc növekedésével a
szabályok belsővé válnak. Játékuk során betartjálc és betartatják azokat. Feladattudatuk,
szabálytar~~5~ készségük fejlődik, önmaguk is alkotnak szabályokat

Az óvodapedagógus feladatai

. Megteremte~~ a megfelelő feltételeket: a Játék nevelési céljaik elérésének legfőbb
eszköze ezért fontos feladatunk a játék objektív feltételeinek a biztosítása, ajátékfajt~
gazdagítása

. Beszédkészség fejlesztése ajátékb~. a megfelelő derűs, alkotó légkör megteremt~~~
ahol a gyerme~e~ szabadon, önként választhatnak társat, témát, eszközt ajátékl~o~

‘ Nyugodt légkör, elegendő hely és idő biztosítása: lehetőséget biztosítunk kisebb
5zőnyegeke~ az építéshez konstruáláshoz kuckózáshoz Külön helyet, teret teremtüpJ~
a nagyobb mozgást igénylő játélco~0~ Szükség szerint a gyerekek segítségéve’ állandó
és ideiglenes j átszóhelyeket alakftupj( ki, Például barkáesoláshoz, dramatizáláshoz
festéshez mintázáshoz Az udvaron is biztosítjuk a széleskörű Játéktevékenység~~~~
szükséges helyet.

. A játék±oz Szükséges eszközök biztosítása: biztosítjuk a kömyezetb~~ szerzett
benyomás0~ feldolgozását a Szabad játék és tanulás során. A gyerekek számára az
életkorulm&c megfelelő játékeszköz~~~~ biztosítunk Lehetővé tesszük, hogy a
gyerekek bevonják a környezet~~~~ levő tárgyakat is ajátékba.

A fejlődés Várható eredménye az óvodáskor Végére

• A gyermek gyakran játszik tartalmas szerepj átékot.
• Önmaga is kitalál történeteket melyet társaival eljátszanak.
• Képes bonyolult alkotást létrehozi~j

Szereti és igényli a mozgást.
‘ Az ügyességi és szabályját~~0~ szabályait betartja és betartatja.

. Önfegyeli~e megerős~dj~

. A játék során magatartás~~~1~ megjelennek az óvodában tanult és elvárt
viselkedési szabályok
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5.2 Verselés, meséjés

A verselés, mesélós eszközeivel esztétilcai élményelc iránt fogékony a Világ Szépségeire

rácsodáilcozó jó ízlésű gyermekek~~ kívánu~ nevelni. Célu~ az óvodás gyermek Pozitív
szernélyiségjegyej~~~~ megalapozág~ a művészeti nevelés Sajátos eszközeivel

Az irodalmi nevelés Szorosan kapcsolódik az anyanyelvi neveléshez, az énekes és mozgásos
játékok~0~ A népi mondók~c és a flépmesék az anyanyeiv sajátos ritmusát, dallamát
hangzásviiágát nyelvw~ sajátos törvényeit megfelelő formában közvetítik A minde~apos
verselés, mesélés mondókázás anyanyelv~pJ~ szülőföldu~J~ szeretetére nevel.

Az óvodapedagógus feladatai

. Az óvónő naponta többször kezdeményezzen verselést, mesélést a gyermekek
igényeine~~ érdeklődésének életkori sajátosságain~ megfelel~~~ eNiez teremtse meg
a mesej légkört. Az irodalmi élményből fakadó módszereket (mesereprod’~ció
drárnajáték és dramatizáiás, bábjáték, elbeszélés képolvasás anyanyelvi játékok)
változatosan alkalmazza.

‘ Az óvodapedagógus a legkisebb~~ versanyagát népi mondókákból rigmuso~~~~ állítsa
Össze. Kapjanak helyet a magyar klasszikusok és a mai magyar írók meséi is. Ebben a
korban a népi mondókák kiolvasók, rövid állatmesék alkotják a tewezeu anyagot. Az
egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan szoktassa rá a gyermeke~~~ a mese
f~gyelme~ végig hallgatás~~~

‘ Rövid, improvizált jelenetek bemutatásával a gyermekek ismerjék meg a bábokat. Az
óvodapedagógus mutasson be Párbeszéd formájában előadott rövid, őtletes jelenete~~~

. A könyvek megszerette~~5~ érdekében a gyermekek lapozgass~~~ leporellókat színes

képeskönyveket otthopsól is hozzák cl kedvenc könyveiket hogy megmuta~~55~
egymásn~~ Az óvodapedagóg~50~ és a nagyobb gyermekek bábozzanák minél több

alkalommal a kisebbelc~nek

Az óvodáskor Vége a mesehallgatas Igazi ideje. A gyermekek meset~ába épüljenek be
az állatmesék, a láncmesék, Csalimesék, tündérmesék és műmesék A gyermekek a
meseregényeke~ is szívesen hallgatják folytatásaj~ napokon keresztül izgatottan várják.
Vers anyaguk gazdagodjon a különböző típusú népi mondókákJ~J kiolvasól&al

Ismeijenek meg Olyan közmondásokat amelyeket a környezet gyalűan hangoztat. Az
óvodapedagógus a~bátran olvasson lírai műveket is, mert a gyermekek
már megérzik a költői képek érzelmet kifejező erejét. A kiválasztott versek, mesék
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erősítsék a környezet~ a~és az évszakok
Szépségét,

Á fejlődés Várható eredménye az Óvodáskor végén

. A gyermek Szívesen ismételget verseket, rigrnusol~~~
• Szívesen vállalkozik a mesék, versek és a mondókák elmondás&a
• Váija, igényli a mesehallgatást
• Szívesen mesél a kisebbekaek és a maga~is.
• Könyvekre vigyáz.
• Képessé válik belső képteremtésre

5.3. Ének, zene, énekes játék, gyermek~~~~

A zenei nevelés a művészeti nevelés körébe tartozik, az érzelmejken keresztw bat a
gyermekeJ~.~ Pozitívan befolyásolja általános fejlődésjij~~~ A mozgás, a ritmus, a dallam és a
szöveg globális élményt nyújt. Célui~, hogy a gyermek~~ minél több olyan zenei élményhez
jussanak amely megalapozz~ zenei anyanyelv~~~~

Mt~lunkhas~nc~

Zajdoboz0~~

Két egyforma nagy fadoboz piros, illetve kék tetővel. Mindkét doboz hat fa- hengen tanalmaz,
kék, illetve piros tetővel. A hengerek~~~ különböző magvak vannajc, amelyek megrázva eltérő
zajokat okoznaic A két sorozat Pontosan egyforma

Csengők; (Zenei hangpárok)

A finomabb zenei hallás fejlesztésére szolgáló két azonos csengősor~~~~ két zöld falappal,
amelyen a fekete~fehér beos~ás a~egy oktávjának felel meg.
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Az óvodapedagógus feladatai

• Az óvodapedagógus a gyennek~J~ életkorához és igényei~~~ alakítsa az énekes játékok
mozgásanyag~~

• Erősítse a gyerekek Ösztönös Spontán~ Tiszta, Szép éneklésse;,
5zövegkiejt~55~~ nyújtson mintát a gyermel~~~ számára.

• Lehetőség szerint legalább évente egyszer szervezzen~fog1akoz~5~ a
közeli zeneiskolábm~ ezzel támogatva a gyermekek későbbi~

. A zenehallatásoic során váIogasso~ az óvoda szellemiségével koherens minőségi koitárs
zenék közül

A fejlődés Várható eredménye az ÓVodás~oj. végén

• A gyermek élvezettel játszik énekes játékokat
. Elég bátor az önálló énekléshez

• Szereti a magyar népzenét.
. ~az elemi zenei fogalm~~~~
• Érzi az egyenle~~5 lüktetést és a dalok ritmusát
• Képes ritmust, mozgást, dallamot rögtön~z~~
• Felis~~.~ a hangszerek han~ait

6.4. Rajzohis, festés, miigáz~5 kézimunka

Az óvodai nevelés fontos területe a gyerme~~~ élmény- és fantáziavilágának képi, szabad

önkifejezésének támogatása A gyermekek tér, forma és szín képzetének gazdagítása esztétikai
érzékenységwc szép iránti nyitottságuk igényességük alakítása.

Az óvodapedagógus feladatai

. A gyermeki alkotó~alakító tevékenység feltételeinek megteremté5~

• Méretben minőségben megfelelő praktiku5 célszerű esztétikus eszközök bi~osftása
• Az óvodapedagógus a gyermekek~e~ egyenként tanítsa meg az eszközök bi~onságos

kezelését.
. A megfelel~ szervezeti forma megválaszt~5~~~ a rugalmasság, folyamatosság elvét

alkalmazza.
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. Tegye lehetővé, hogy játszva ismerkedl~essenek az anyagokicai eszközökicel és a
technikai kivitelezés mócijaivaj

• Teremtsen lehetőséget a gyermekek élményeinek érdeklődésének megfelelő Szabad
témaválasztásra

. Segítse a gyerm&~e~ képalakító készségejnek megindulá~~~ gazdagítsa a technikai
megoldáso~~~

Eszköz három színdoboz.

1. doboz: 2-2 sárga, piros és kék tábla. A táblák mindkét szélén egy-egy szegély van, eze~éj
fogva tarthatjuk őket.

2. doboz: A dobozban a három alapszínen kívül (sárga, piros, kék) narancs, zöld, lila, rózsaszín,
szürke, barna, fekete és fehér táblapárok is találhatóak

3. doboz: A dobozban kilenc rekesz van. Minden rekeszben hét azonos színű, de különböző
színárnyalatú (a világostól a sötétig) tábla található. A rekeszekben található színek: sárga,
narancs, piros, rózsaszín, kék, lila, zöld, barna, szürke.

Letapogatható táblák:

1. tábla: Egy fatábla, amely két négyzetre van felosztva Az egyik négyzet simára la~cozott, a
másik pedig érdes csiszolópapírral van bevonva.

2. tábla: Egy fatábla, amely tíz egyenlő sávra van felosz~a A sávok felválwa la~cozottak vagy

csiszolópapín.al bevontajc

3. tábla: Egy fatábla, amely öt különböző csiszolópapírral van bevonva, amelyek érdessége
csíkonként csökken.

A fejlődés Várható eredménye az Ővodáskor végére

. A gyermek képalkotásban egyéni módon jeleníti meg élményeit, elképzeléseit
. Alkotásárajelle~~~ a részletező formagazdagság a színek variálása.
• Örül egyén! és közös kompozíci~j~~
• Plasztikai munkája egyéni, részletező.

. Téralakításban, építésben közösen vesz részt.
. Rácsodálkozik a szépre, gyönyörk~~j~ benne.
• Önáflóan és csoportosan is készít játékok~~ ajándéko~~~ kellékeket
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5.5. Mozgás, mozgásos Játékok

A mindennapos mozgás, mozgásos játékok kielégítik a gyermekel~ mozgásigény~~ kialakítják

összerendezett~Az egyéni~és képességeket ~gye1emb~
Véve minden nap mindei~ gyeimek számára biztosítu~c spontán vagy szervezet formában
mozgási lehetőségeket

K~fé1ese~Ljú.f

Mindennap02 testnevejés, amely a napirend része: naponta 10-15 perces frissítő mozgás, ha
lehet az udvaron. Anyagát a mozgásos játékolc adják, s ezétt az Örömmel végzett játék
meghozza a kedvét a mozgáshoz félénk, zárkózott gyermel~e~ is.

A testneyejés tevékenység heti egy alkalommal kötött formában és életkor szerint

differenciájtan történik.

Feladatu~ a gyermeki szervezet arányos fejlesztése a vázizomzat erősítése a helyes tesh~ás
kialakítása, a nagy mozgásigény kielégítése. A különböző nehézségű differenciált feladatok
elősegítik, hogy minden gyerek megtalálja a képességeinek megfelelő feladatvégzést

A szervezett mozgás csak egy részétjelenti a gyermekek~

A kirándulások a szabad udvari játékok segítik a gyerekeket fejlődés~~ során az edzettség~
elérésében A szabad mozgás zavartalan gyakorlá5~ lehetőséget ad az irányított
mozgástevékenys~g alatt megismert mozgásfor~~~ többszöri ismétlésére

A 3-4 évesek szabadjáték~~~~ mozgásában és az irányított tevékenységé~~~ a nagymozgá50~
elősegítése kapja a hangsúlyt. A tornatenui csopo~szobai vagy az udvari fogl&kozás~~0~ a
mászást bújást, csúszást egyensúlyo~~5~ a játékba építjük. Azokat a készségeket és
képességeket kívánjuk kialakítani, amelyek majd a pontosabb mozgás elvégzését segítik elő.
Az irányított mozgás során fokozatosan alakítjuk a biztonságos együtfmozg~5 szabályait. p1.
egymásra Hgyelés, egymás kikerülése ütközés nélkül. Megismer~~ ajárás, a futás fogalmát, a

menetirányt gyakorolják Járás és ~1tás közben akadályokat kerülnek ki, fel- és lelépnek, ki- és
belépnek alakzatokba, karikákba

A 4-5 évesek mozgása már koordináltabb futásuk, járásuk biztos. A nagymozgás0~ mellett az
egyensúlyé~.~~~~is nagy hangsúlyt fektetünk Sok Olyan játékot játszana melyben
szükség van a szem- kéz-láb összehangolt működésére Ilyen, p1. az ugróiskoJ~ a kötéljáték0~
labdajáték0~ Az irányvá1táso~~~~ tempóváltásokkal az akadályok kikerülésével bővülnek a
mozgásfor~~~ A mezítláb végzett gyakorlatok még jobban fejlesztj~ a láb izmait és a

lábboltozatot Egyre több fogó, futó és ügyességi játékkal isme~etjük meg a gyermekek~~ A
szabályok bonyoJuJta~~~~ lesznek.
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Az 5-6-7 éves gyerrneke~~~ a ~tÓjátékok~~ me~ele~ek a sor- és Váltóversenyek
Gyakoroljál~ a magas- és mélyugrást, valamint a távolugrást is. A~
labdavezetéssej és különböző dobásoldcal bővülnek A gyerekek képesek több mozzanatból álló
gyakorlatsor0~~~ is elvégezni. Alkalrnazkodl~ak egymásl~0~ a páros feladatokban Szívesen
függenek, lengenek a bordásfalon Megértik a bonyolultabb szabályokat Jobban viselik a
kisebb kudarcokat.

A rendszeres, játékos mozgás hozzájárul az egészséges életvitel kialakulásánoz az egészség
megőrzéséj~~~ felerősíti és kiegészíti a gondoz~5 és az egészséges életmódra nevelés hatását.

Az óvodapedagógus feladatai

. A tervezhető mozgásfejles~~~ Játékok és a légző-, keringés_, csont-, ~5 izomrendszer
teljesftőképes5ég~~ növelő, illetve a nagymozgáso~~~ és az egyei1súlyérz~~~~

párhuzamosan fejlesztő gyakorlat~~ összeállítása
. Az egészséges életvite] kialakítása a rendszeres mozgással.
. A különböző szervezeti formák megterern~~5~ különös tekintettel a Szabad levegőn v&ó
~

. A testfogalom alakítása az egyes testrészek fejlesztég~ testséma fejlesztés, a szem —

kéz, illetve szem láb koordináció fejlesztése, a test személyi zónájának alakítása.

A fejlődés Várható eredménye az óvodáskor végén

. A gyermek szereti és igényli a mozgást.

Szívesen, bátran, biztonságosan és összerendeze~en tud futni, járni, ugrani, dobni,
egyensúlyoz~~ labdát vezetni, térérzékelése biztos.

. Állóképesség~ fizikai teherbírásajó
Az ügyességi és szabályját~~0~ szabályait betartja, önfegyelme megerős~~~~

. Tud ütemtartássaj járni.
Képes babzsákkal a fején egyensúly~~~ járásra vízszintes padon.

. Tud rövidebb távon egyenletes iramban futni.

. ~betartja a szabályokat.
. Tud helyben labdát pattogtatni.

. Kezdeményez mozgásos játékokat

. -Sportmozgások alapelemeit ismeri.
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5.6, Külső Világ tevékeny megismer~5~ kozmikus nevelés

... .és látta Isten, hogy amit alkotott igenjó”

(IMóz 1,31)

Céluj~ az Isten által teremtett világot, környeze~~~ ismerő, szerető és Védő gyermekek
nevelése Szoros érzelmi kötődés kialakítása a gyermek és az őt kMilvevő környezet között, a
környezeti problémák iránti érzékenyítés

A természeti társadalmi környezet és ö~aguk megismer~5~ hatással van a gye~ekj
személyiség fejlődésére.

Az óvodai mindem~apokban tanhtjuk meg gyermekei~j~~~ a külső és belső környezefl~~ való
harmonikus együttélé5~ az élő ~5 élettelen természetet tiszteletét megalapozv~ ezzel a
környezettU~~~05 gondolkod~5~ A gyermekko~~ sajátosságok figyelembevétej~~~j a

fokozatosság elvét betaitva a világról szerzett ismeretek és megtapasztal~50~ a környeze~~~
való Pozitív érzelmi viszony kialakulása alapját képezi a későbbi ökológiai szemléle~ek

A gyermekek az óvodába lépést követően először ismerkedjenek meg az óvodával Új társaikical
és az ott dolgozó felnőuel&el Biztonságérzett~ kialakulása után fokozatosan fedezzék fel
közvetlen környeze~~~ az óvoda, a csoportszoba és az udvar világát, majd kicsit tágabb
környezet~~~~ lakóhelyüket Az óvodába lépéskor megismerke~~~~ a teremtéstörténettel
történet a biztos alapja a külső világ tevékeny megismerésé~~~

Óvodai életük folyamán ~gyeljék meg az évszakok változásait, szépségét szmneit, jelenségeit,
időjárását növényeit, az állatokat és életmódj~at gondozásu~~~ Keressenek~
az időjárás és az emberek tevékenységei között.

A természetben választu~ egy Olyan állandó helyet (Ság hegy), amely a folyamatos
megíigyelés~~ vizsgálódá50~ színhelyéül szolgál. A szülőfőld hazai táj megismer~~~
megalapoz~~ gyermekejjg~ nemzeti identitás~datát

A csOportszobákban is kialakftunk egy természetsarkot ami a természetből szerzett ismeretek
~5 kincsek gy~tőhelye Így lehetőség van arra, hogy a gyerekek kísérleteket végezze~~~
természettel kapcsolatos könyvek~~~ ismereteket gyűjthessene~ és felidézhessék Újraélhes5~~
a korábbi élményeiket A gyí~tött termések, magvak és egyéb kincsek adják a matematikai

tapasztalatszerzés lehetőségét is. Nem gyűjtjük, és nem pusztítjuk a növényeket állatokat, csak
azt vesszük el a természetből, amivel nem okozunk kárt.

Kirándulások alkalmával a gyerme~e~ gyakorolják a közlekedés szabályait, legyen ismerewk
a szárazföld vízi és légi közlekedésről Ismerjék meg a személy ~5 teherszállító járműveket
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Az óvodapedagógus feladatai

• Alkalmat biztosítani a természet legfontosa~~ jelenségeinek ~
tapasztalatok gyűjtésére~ (lehetőség sétákra, kirándulásoba állat-
‚ flÖVénygondoz~5~~)

. A gyermekek közvetlen lcörnyezet~~~~ biztosítani a lehetőséget az esztétjkujn hangok,
színek formák, illatok érzékelésére az élet ritmikusság~ak követésére
megfigyejés~~~

. Példamutatás a természet tiszteletére, védelmére (környezetvédelmi elemek
bevezetése)

. Példát muta~i arra, hogy minden nap hálát kell adni a teremteu világén, melyben
élünk, a napi kezdetekért

. Matematikai tartalmú tapasztalatok biztosítása, azok tevékeny alkalmazása
. A különböző embertípusok, életük, kultúrájuk megisme~~t~50

• Elősegíteni a gyern~ekek~~ az önálló véleménya~~0~~5 döntési képesség
kialakulásában fejlődésében

• A meglévő tapasztalatok, ismeretek bővítése.
• Az ismeretek gyakorlati alkalmazása.

. Összefüggések keresése.
• Ok, okozati viszonyok meglátta~~~~

. Kommunikációs készségek fejleszt~~~

29



A külső világ tevékeny~a kozmikus nevelés feladatainak~
Szükséges témalcörők tevékenységi keretek:

- az állatok Szükségletei
- növén~~~ elkülönítés
- gerin~~~
- gerincteje~~
- állattörté~~~~5 kártyák
- fejlődés]cörölc (pete, lárva, báb,
kifejlett rovar~
- háziáljatol~
- erdőn élő állatok

~Véflek

- növényi Szükségeltelc
- növényélefl~
- a növény részei

- növények csíráztatása
-növények nevelése,
tapasztalatok

j~sérIetel(

- az anyagok halmazállapota
- nagyítá5
- mágnese~~~
- úszás
- árnyjáték
- légnyom~
- oldódás, keveredés

- világegy~~ keletkezése
- a naprendszer bolygói

- Földtör~j~0~

- szárazföldek —vizek
- kontinensek —Óceánok

- állatvilág
- növényvilág
- természetvédelem
- országok fogalma
- a Föld emberei
- Európa, Magyarország
- időjárás, naptár, évszakok Óra

~Jzlekedés

- a gyalogos közlekedés szabályai
- jármíjv~ megf~gyelés~
-~

LE~ttek

S.Csalúd

a családtagok neve, a Család
otthona, lakcfm
ki mit csinál otthon?
Családi munkamegosztás
idősebb és fiatalabb családtagok

- az ember életútja
- az emberi szükségletek

2J~tünk

- a test részei
- végtagok és funlcciójulc
- érzékszervek
- test~jp± ápolása
- az egészséges életmód fontossága

- a felnőttek munkája
- az óvoda dolgozój~~ munkája
- a gyermekek szüleinek munkája

mindennapi - szülők foglalkoz~~~
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A környezet téri — formai — mennyiségi megismer~5~

A matematikai tartalmú tevékenység fegyelme~~~~ gondo1ko~~5~~ ötletes megoIdá~0~
keresésére nevel. A gyerme~e~ az őket körülvevő valóságos világ összefügg~s~j~ ismerik meg.

Az óvodai életben a matematikai tartalon~ mindent átfog, és állandóanjelen van.

j&ttl~~n; építőelemek nagysága, formája, számossága,

Mese~versben. a mese szereplőinek száma, tulajdonságai

az eszközök mennyisége formája, nagysága, téri irányok, névutók

terítés - számlálás, oldaliság, CsOpoflszoba átrendezése, téritájékozódás stb.

Matematikai tartalmú ismeretek átadása

Névutók használata: térben és síkban

Tapasztalatok szerzése a rövid — hosszú, keskeny — széles, Ugyan Olyan, kicsi — nagy
tulajdonságokról

Testek és síkmértani formák felismerése,~

Mennyisége~ létrehozása összehasonlítása relációk, becslések gyakorlása

Párok, ellentétpáj.ok keresése

Tárgyak személyek osztályozása megadou szempontok szerint.

Síkbeli alkotások — mozaikok, képkirakás

Általunlc hasznájt Montessori matematikai gondolk~~~5~ fejlesztő eszközei

A matematikai gondolko~~5 fejlesztésé~~~ nagy szerepe van a tapas~alatnak Montessori
eszközei nagyon megkönnyftj~ a matematikai fogalmak kialakítását Figyelemre méltó
gondossággaj dolgozza ki a számfogal~~~~ kialakulását és a tízes szán~endszer megéit~s~~

• Számta~ rudak Cél: mennyisége~ felismerése, számjegyek és mennyiségek egyezte~~g~
• Dörzspap~ számok Cél: számszimbólumok megismeré~~ a számok nevének és

szimbólumának összekapcsolása előgyakorJ~~0~ a számjegyek írásához
• Orsódoboz Cél: mennyiségrogal0~ megszil&~~t~5~ a nulla megtapasztalt~~~5~

jelentésének megismeré5~ annak megtapasztalt~~~5~ hogy a mennyiség elemek

számosságából jön létre
• Számjegyek és korongok Cél: a mennyisége~ és számszimbólumok egymásh~~

rendelése 1- lO-ig.
. A páros és Páratlan szám fogalmán~~ előkészítése

. Oyöngykfgyó Cél: tájékoz~~~5 a tízes számrendszerben
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• Sequin táblák Cél: mennyisége~ é~ számszimbólnmok összekötése Il-19-ig és 11-99-
ig

‘ Összeadás tábla Cél: összeadás sZámlálással pótlás és bontás értelmezése Á tizes

SZámrendszerben való tájékozÓ~á5 elmélyítése
‘ Matematikai társasját~~0~

Az élethelyzetek, az élmények kínálják az alkalmat e tennivaló~a A csoport életében a
napirenden belül bármikor beépíthetők akár az óvónők, akár a gyermek~

Lehetőséget adunk a gyen~eke~ többoldalú~érzékelésre

Az óvodás kor végére a gyermekek folu~ól — fol~a magasa~~ fejlettségi szintre kerülnek amely
Optimális kiinduló pontja az iskolakezdésnek

Á fejlőd~8 Várható eredménye ŐVodáskoJ. Végére

~ A gyermek alapvető ismeretel&el rendelkezik önmagáról Családjáról
környezet~~~~ (név, lakcím, szüleik foglalkozása)

• Ismeri az évszakokat, napszakokat ezek főjelle~~~j~
• Ismeri háziállatokat, madarakat bogarak~~ vadon élő állatokat.
• Maga is gonclo~ növényeket, állatokat.
• Alapszij~~ képes az osztályozó tevékenység~~

• Képes a folyamatosság~ a különbségek észrevételére
• Gazdagod~~ ökológiai szemlélete azzal, hogy a természetben minde~e szükség

van, nines káros és hasznos

• Kialakulnak a környezet~~~~ szokások alapjai.
. Fejlődik empátiája és~készsége.
• Tudja a gyalogos közlekedés alapvető szabályait.

. Összehasonlft különböző tárgyakat mennyiség, szín, forma, nagyág szerint.
• Tud térben tájékozód~~ ismeri az irányokat használja a névutókat
. ~a jobbraba~~~ irányokat, érti a helyeket kifejező névutókat

• Kialakult a szám-és mennyiségfog~~~~
. A tárgyak~~ legalább I O-ig meg tudja számolni Össze tudja hasonlítani

mennyiség nagyság, forma, szín szerint
• Felisnieri az elemi Ö5szefüggés~~~~
• Kialakul a~és anyanyelvj szabályo~0~ illeszkedő, jól érthető

beszécjstf~~5~

• Önálló véleményal~0~~5~ képességgel rendelkezik a kortársi kapcsolatokb~ és
a környezet alakításában.
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5.7 Munka Jellegű tCVékenységek

A munka a tapasztalatszerzés az~ képességénelc a céltudatosságnak az
Önállóságn~ és az~az alakítója, ugyanak~~0~ fejleszti a gyermekek mozgás és
kontaktusterei~tő készségét, számt&~ ismeretet közvetít és szociaIiz~j

Az óvodapedagógus feladatai

. Nyugodt légkör biztosítása, hogy kitajtással végezhesg~~ cl a gyermekek a
tevékenység~j~0~

. A közös tCVékcnység~~ munka során a társas kapcsolatok fejlesztése és a CSopoflra
jellem~~ erkölcsi szabályok, normák kialakítása, baleset~entes eszközhasználat

. A munkál~oz való Pozitív viszony lcialakftása
• Igazodjon a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez,~ őket.

Az óvodáskorú gyerme~~~ nagy jelentősége van az~ melyet nem is
mu&caként éj meg, de önbizalmát, Önállóságát segíti. A gyermek a felnő~et ~gyeJve utánozva
tanul meg különböző tevékenység~~0~ elvégezni. A mindennapi élet tevékenységej~~~
gyakorjás~ Pontosságra, ~gyelemr~ koncentrációra rendszeretetre nevel. Űgyesíti a kezüket,
megtanul1~~~ oda~gyelnj egymásra kivárni egymást Az Öltözködés mozzanatait a mozdulatok
elsajátítását segítik elő a „keretek”

Le~obbai~ a naposi munka fejleszti a gyen~eke~ közösségi kapcsolatát. A közösségé~ a
környezet szépítéséért végzett munka lehetőségeit is biztosítjuk óvodásaipjc szém~a A
gyermekek közreműködnek az élősarok gondozásá~~~ növényeket ültetnek segítenek az udv&

tisztántartásában Gereblyézés söprés, az udvari játékok elrakása is munica, de élvezetes
tevékenység.

Rendszeres mwika a játékok helyrera~~5~ A tevékenység~j~0~ használt eszközök helyrcté~~~~
biztonságot, helyismere~~~ jelent a gyermeke~~~~

Óvodá~ban az az elv érvényesül hogy a gyermel~e~ minél több teendőt önállóan végezze~~~
cl. Olyan feladat is adódhat a mindennapok során, amelyet nehéz elsajátítani ezé~ sok

Montessori eszközt használm~k Így a gyermekek játék közben szerezhetik meg ezeket a
képességeket.
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Az alkalomszerű munkMcat mindig Önálló vállalkozás alapját~ végzik. A nagyobb~
rendszeresen segítenek a kicsik körüli teendőkben A gyerekek megtapasztalj~ a másikért
végzett tevékenység fontosságát, önmagulc erejét. Növekszik önbizalm~ Az így nevelt
gyern~ek boldog, figyelmes, kiegyensújyoz0~ lesz a rábízott, illetve ö~cént vállalt mu&cában.

A fejiőd~5 Várható eredménye az Óvodáskor Végére

. A gyermek Szívesen végez munka jellegű tevékenységeket és alkalmi jellegű
megbízatáso~~~

. Kitartó, önálló, céltudatos
. Segít a teremrendezésben játék elrakásban vigyáz az óvoda tisztaságára.
. Az évszalrnak megfelel~~~ részt vesz az udvar rendben tartásában, az élősarok

gazdagftás~~~~
. A környezete növényzetét, állatait óvja, gondozza.

. Megtanulja a legszükségese~~ eszközök használatát
Örömme’ segít a kisebbeknek társainak.

Általunk használt Montessori eszközjjl( a mindennapi élet gyakorlati teendőihez

A mindennapi élet gyakorlatai~0~ a környezet ápolás~ kívül a gyermekek ápolásával
kapcsolatos teendők is hozzátartoznak. öltözködés vetkőzés, fogmosás, kézmosás, ruhák,
ágyneműk összehajtoga~á5~ étkezés stb.

. i~á~játékolc. magok kanalazása csipegetése, öntögetése, víz öntése.
K~ek: gomboló~, zippzáros masnikötős, fűzős.

Az eszközök használatával praktikus fogásokat, techikákat sajátít~a~ el a gyerekek, Igy
hamarabb fűggetleníth~~~~ magukat a felnőttektől

5.8. Biblia foglalkozás, lelki nevelés

Óvodánk elkötelezett az evangéliumi nevelés mellett. A bibliai történetek, az ~ádság és
ünnepek szeretetteljes bensőségével kialakul a gyermekek érzelmi biztonsága Célunk, hogy a
gyermekeket a családokkaj együtt a gyülekezet közösségébe vezess{&.

Az óvodánkba érkező gyermek kezdetben keze~k összekulcsolását lesi el, később ajkainjj~~
az imát is. Nem erőltetjük, mivel a szeretett óvónénivel napokon belül együtt mondják az
étkezéshez kapcsolódó rövid imát. A gyermekek megszokják hogy ilyenkor elcsendese~~pj~
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A gyermekek talán az óvodánkban hallanak először Istenről ás Jézus Krisztusról. Ezért
rendkívül Fontos, hogy a válogatásra került bibliai történetek hangsúlyosan a szerető, a
gyermekekre külön figyelmet Fordító, imádságot meghallgató Atya Istent emelje ki.

A gyermekségtörténet~~ motiváló erejűek, könnyebb a szereplőlcjcel az érzelmi azonosulás
kialakítása Jézus Csodálatos tettem keresztül ismerkedhetnek meg Megváltónkj~~~

Az óvodapedagógus feladatai

. A Foglalkozáso~~~ az egyházi esztendő menetébe ágyazva tervezze.
• Törekedjen arra, hogy az óvodai ünnepek ne szakadjanak cl a bibliai forrástól.
. A bibliai történet megismertetése gyermekszer~ legyen, ne keltsen félelmet, számukra

feldolgozhatatia~ tartalmat ás érzelmeket.

. Keresztyén erkölcsi tartalmak jelenjenek meg a miildennapokban

A fejlődés Várható eredménye óvodáskor végére

. A tanult imádságokat Szívesen mondják együtt.

. A gyermek saját szavakkal is tud néhány mondatban imádkozni.

. Szívesen hallgatja a bibliai történeteket

. Ismeri a bibliai történetekl~ez kapcsolódó egyházi énekeket,

. Aranymondás0~ közül néhányat fejből tud.

. Meglévő ismereteiket rendszerezni tudja, fejlettségükne~ megfelelő bibliai tárgyú
társasj átékokkal, kirakókkal.
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6. ÉRTÉKELÉS

Óvodánlcbai~ a gyermekek fejlettségi szintjének felmérését alapvetően a megfigyelés
módszerével végezzük. A nem megfigyelhet~ területejcet közösen lcialakfto~ mérőeszközökjcel
méijük minden csoportban. Ez az egységes szemlélet tette lehetővé a statisztilcai rendszeríjpjc
kidolgozását melyben életkorilag, egyénileg és csoportszin~e~ is nyilvántartjuk a gyermekek
fejlődését. A statisztikai eredményeket a nevelési év végén dolgozzuk fel és az eredmények
tudatában készítjük cl a következő nevelési év tervét.

A gyermeke~~~~ készült~a fejlődést nyomonk~vet~ naplókban
rögzítjük, erről a szülőket a törvény által előírt módon ~5 gyakorisággal tájékoztatjuk.

Óvodásaiuk nehezebben, lassabban fejlődő képességterüle~~j~ egyéni lapokon rögzítjük. Az
egyéni fejlődés megsegítése óvodánkban a szabad játék ideje alatt történik. A gyermekeket a
célzott képességteruletet fejlesztő játékokkal, tevékenységel~el kínáljuk meg, bemutatva és
gyakoroltatv~ azokat.
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7. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE

7.1. Személyi feltételek

Óvodapedagógusaji~c kereszwén elfogadó, segítő, támogató aWuídje modell a gye~eke~ és
családjafic számára. Nevelőtestületünic közös értéknek fogadja el a toleranciát, empátiát,
egyn~ás segítését, együttmŰl(~~~5~ egymás véleménye iránti megértést, az emberi méltóság
tiszteletbej~ tartását az esztétikus óvodai környezet Jelentőségét, a nevelőj tevékenység
rugalmasság a helyzethez és a gyermel~ egyéni jellemzőihez történő alkalmazkodást
felelősségtu~~~0~ az önművelésiönfejlesztési igényt.

Az óvodába érkező gyermekej~ alapos~és szakszerű fejlesztésénelc alapvető
feltétele az óvónők folyamat~5 önképzése továbbképzése Önálló tanulása. Ezmek
megvalós~t~5~~ szolgálja az óvónők továbbtanulási terve, és a továbbképzési tervek, melyek az
évenként elkészítendő munkaterv részét képezik.

Célu~c a pedagógus0~ sza~ai fejlődésének aktív támogatása Támogatjuk a továbbképzésj
igényeket, a konferenciálcon szal~ai fórumokon való részvételt, hisz tudjuk, kollégáik
tudásánaic bővülése az óvoda sza~ai mukájánaic színvonalát növeli Fontos a nevelőtestulet
Önálló alkotó óvodapedagógiai munkájának segítése és értékes szakmai ötletek közkinccsé
tétele, valamint az Új kolleganők óvodánk közösségébe való beilleszkedéséflek támogatása

Pedagógiai mw~(ánk eredményesség~~~~ egyik alappillére az óvodapedagóg~50~ a pedagógiai
munkát segítők és dajkák összehangolt munkája

A beilleszkedési tanulási magatart~~~ nehézséggel és azalapító okiratban szereplő sajátos
nevelési igényű gyermek ellátására ~yógypedagóg~s~ és fejlesztő pedagógust isfoglalko~~~~

• Kereszty~ értékek, Krisztusi szeretet
. Elfogaciás
. Bizalom
• Egészséges
. Anyanyelvi
• Viselkedés
. Rendszeretet
. Esztétikai érzék
.~
. Nemzeti identitástudat

életmód
kultúra
kultúra

I
1
I
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7.2 Tárgyi feltételek.

Óvodánl~ felszereltsége a kötele~ minij~áljs eszközjegyzék előírásain~ megfelel
Folyama~~5~~ törekszzj~c pályázatol(ból ás önerőből Pedagógiai progr~u~ megvaló5ít~5~0~
Szükséges eszközparku&c bővítésére Az óvoda épülete, udvara, kertje ~5 berendezése a
gyermek~~~ biztonságát kényel~~~ szolgálja, Bútoraink a gyermel~e~ magassggá~0~ igazodik
átlátható az egyes nevelési területek eszközei játékai külön po1colc~ helyezkednek el. A
csoportszoba díszítése, a növények ás a harmóniát árasztó színek, formák, anyagok harmó&ája
flyugalj~~~ sugároz.

7. 3. Szervezeti és időkeretej(

&2~Q~Qttoj~szervezé

Óvodánkban vegyes életkorú Csopoj~aink vannak.

A Csoportok létszáma a törvény előírásának megfelel~e~ a fenntartó által meghat&~~0~~

Óvodánk heterogén összetételű Csoportokkal működik A gyerekek Csoportba sorolásánák
szempontjai. a nemek 50%-50%os arányára való törekvés, testvérek~
biztosítása.

. A gyermekek életkor szerinti összetétele alapján eltérnek a szükséglet~j~

differenciáltai~ biztosítjuk a tevékenység~~~~ szükséges időtartamot
. A tervszerű, összehangolt tevékenység~~~~1 elke~lj~»~ a felesleges vár&cozásokat
. Minél hosszabb, nyugalm~5 ás tartalmas játéludőt biztosítupic
. A tisztálkodás é5 öltözködés végzésé~~~~ az egyéni 5Zükséglete~~~ megfelelő

időtartamot biztosítjuk

A napirend az időjárásn~~ illetve a napi aktualitásnak megfelel~~~ változhat. A napirend
igazo~j~ a különböző tevékenysége~~~ ás a gyermek egyéni szükséglete~~~~ A rendszeresség
ás ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyerme~e~

Ajó napirend folyamatos ás rugalmas. Az óvodai élet szervezésében a gondozg5~~ is kiemelt
szerepe van. Az óvodapedagógus a gondoz~5 folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a
gyennek~J~~~ egyúttal segíti önállóságuk fejlőd~5~~~a gondoz~s~ végző többi
kollégával.
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Tevékeny5ég~~~ Jellemzők

Szabad játék A gyermekek igényej~~~ megfelel~~~

bármikor, bármilyen formában.
Beszélgető kör A reggeli időszakb~ a gyermek csopo~

ÖSszehang~j~5~ a nap beindítása céljából
Differej~ciált~ A gyermek~~~ érdeklődésének megfele~~

érzékenységi periódus~

irányít~~~~

A gyerme~e~~ egyéni fejlesztésére szánt idő
15 — 30 perc, az életkor, illetve a gyermek

aktivitásatÓl rnggően Mivel a Montessori
pedagógia intellektuális manuális, és
szenzoros fejlesztést együtt Végez,
érvényesül a komplett batásrendszer

Csendját~k A délelőtt lezárása céljából sze~ezett,

pihentető egyensúly fejlesztő tevékenység.Levegőzés mindennapos testnevelés Minden nap me~elenő a nap bármely

szakában beiktatható tevékenység.

A mindem1apos mozgás időpontját az óvónő
illeszti a délelőtti napirendbe a közös
reggeli~~~ mggően

Étkezések A gyerekek ~ megfe1el~

egészsége5 változatos.
Pihenő A gyerme~0~ szükségJet~~~~ megfeJe~~

módon beiktatott rendszeres tevékenység

Napirend

6.30h— 7.00h Játék összevont csopo~ban

7.00h — 8.30h Játék, szabadtevékenység

8.30h - 9.00h Közös reggeli

9.00h —lO.30h Differenciált foglalko~~~~5 szabad tevékenység csendjáték

lO,3Qh_l 1.30h Levegőzés Szabad tevékenység, mindennapos testnevelés



ll.3Ohj200h Készülődés az ebédhez, tisztáilcodási naposi teendők

12.0oj~ —l3.0Ol~ Ebéd, pihenőhőz készülődés mese

13.00h —15.00 h Pihenő, folyama~05 ébredés gondoz~5~ teendők

15. OOh —16.3 Oh Uzsoima játék, szabadtevékenység

16.3O~17Qo Játék Összevont csoportban

Hetirend

Heti I alkalom~al 30-35 perc.
Anyanyejvj nevelés A gyermekek napi érdeklődésének

Ének, zene megfele1~~~ folyama~05~ tö1tép~~~

Rajz, mintázás kézimunka a kezdeménye~~5~j~ a hét bármely

Kozmikus nevelés napján, mikrocsopo~05 formában.

Beszoktatás rendje:

„Virág a virágban, kő a kőben

ég a tengerben
ember az emberben látja meg

képmását s leli meg együvé tartozását.” (Tatiosz)

. A tavasszal felvételre került gyermekek szülei számára~szülői
értekezletet tartottunk már a nyár elején.

. A felvételre került kicsik számára „Kicsik hete” progr~o~ szervezühiiciúniusban

A kicsik hete jó lehetőség óvodánk szokásés~megismerég~~~ v&amint

tapas~alatok benyomá50~ szerzésére A szeptemberben érkező kisgyer~~~ már ismerős
kÖmyezet~~ érkezik. Vegyes csoportjaj~ nagy előnye a család modellje, amiből kicsi és nagy
mintát másol. Lehetőséget kínálunk az anyás beszoktatásra is. A kicsik igényeit figyelem~~
véve a folyama~05 elvájásra to~~rekszü~. A szülőtől való elválás napról napra, időről időre

fokozatosan történik. Az első szülői értekezleten felkínálj~j~ a családlátogatás lehetőséget. A
családlátoga~~50~ mód nyílik az ananmézis felvételére. Az ezzel nem élő szülők számára a
folyamatos ismerkedés, ill, a fejlődési napló anamnézisének kitöltése után szerzü~
információt Új~
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Az iskolal(ezdéS feltéteici.

A gyermel~ belső érése, valamint a Családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
~ a ~ többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet
~ szükséges fejlettséget A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú
átmenet1~ek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában az óvodásból iskolássá
szocializáIódjl~ A rugalmas beiskolázás az életkor~mellett lehetőséget ad a
fejlettség szerinti iskolakezdésre

Az iskolalcezdéshez az alábbi feltételek me léte szüksé es: testi, lelki ~5 Szociális éreaség,
amelyek egyaránt Szükségesek az eredményes iskolai munkához.

Testi fejlettség: A testileg egészséges~~ fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első

alakváltozáshoz Megválto~~~~ testarányai, megkezdő~~~ a fogvált~s Teste ar~yosan fejlett,
teherbíró Mozgása összerendezettebb hannonikus flnonm~ozgá5ra képes. Mozgását
viselkedését testi szükségletei kielégítését Szándékosan irányítani képes.

Lelki fejlettség: A lelkileg egészsége~~~ fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitok

érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre.

A tanuláshoz Szükséges képességej alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdés~~~~

Mozgása koordinált feladattudata feladattartása képessé teszi legalább 25 perc tartós
flgyele~r~

Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környeze~é~~~. tudja nevét, lakcímét szülei
foglalkoz~5~~ felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatb~~ alkalmazza a gyalogos
közlekedés alapvető szabályait; isme~ szűkebb lakóhelyét, a környezeté~~~ élő növényeket,
állatokat, azok gondozá~~~ és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás~
Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban valmak azok a magat~~5~ formák,
szokások, amelyek a természeti ~5 társadalmi környezet~ megóvású~0~
szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vam~ak.

Auditív észlelése, differenciálóképessége ~nomodik, hisz az olvasás, írás elsajátítás~0~
szükséges a hangok közöui különbség, a hangok sorrendjének észleléséhez Szókincse
folyamat~5~j~ bővül, képes összetett mondatokban megfog&m~~~j gondolata~~ Éflhetően
folyama~~5~1~ kommunikál Szívesen hallgat mesét és visszaadja am~ak ta~almát

Finommotorikus fejlettsége képessé teszi az Íráselemek és a betűk tanulására Vizuális észlelése
segíti a betűk képi~ sortartást Képes tárgya~c~~~ a 6-os szá1~cörben a
pótlásbontás elvégzésé~~ A cselekvőszen~lélet és képi gondolko~~5 mellett az elemi
fogalmi gondolk~~~5 is kialakulóban van.

Szociális fejlettség. A szociálisan egészsége~~~ fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörb~~
készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadás~~~ képes a fokozatosan kialakuló
~ a kapcsolaueremtésre felnőttel és~ Egyre több szabályhoz
tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítés~~
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7.4. Tervezés

A sikeres Óvodai neveIőmuflk~l~~fontos feltéteic a ~‘ermekek minél több
irányú, alapos ismerete A nevelőmw~l(a tervezése elemzése éflékelése az egészsége5~~

gyermCk~j~~~ szerzett ismereteI~ek előrehaladásuk ménékének meg~gye~~5~ írásos
dokumentálása minden óvodapedagógus kötelessége. Az egyan dolgozó kolléga a
CsOportjukba JárÓ gyerme~0~~ feJlődés~t folyama~o5~~ figyele~~j kísérik A gyerme~~~
fejlődés~~~~ nyomon követése megt1gy~j~5~~ alapszIk, mely során elsősorban a JÚtékukat
fi~’elik meg, de amennyiben 5zük~éges irányított formában is töI~énik Az
óvodapedagóguso1~részben a csoportnaplóba részben pedig a gyermekek
egyéj~j fejlőd~s1 lapjára rögzítjlc A gyerme~0~ aktu~;~5 fejlenségi állapotáról fejlőd~5~
üteméről az esetleges problém~ról évente két alkalommal tájékoztatjuk a szülőket Az
átlagtó; valamilyen irányb~ eltérő fejlődést mutató ~ermekek esetében~
keresünk, a megfele~~ szake1nberl~ez irányítju~ a családot
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8. ÜNNEPEINR I{AGYOMÁNYÁINK

Keresztyén és nemzeti értékei~ megtartg5~~ évrőlévre fontos célként tűzz~ ki. Reres~yén
é1tékei1~1d(el koherens néphagyom~~y01.1 is őrizz~ és szeretenel örökí~j~ ~

. Tanévj tó istentis~~~
• Teremtés hete, kirándulás: teremtéstörténet feldolgoz~5~ egy hetes projekt keretében a

témahét Zárásaként a teremtett világ értékeire hivjujc fel a ~gye1met élményszerző
tapasztalatszerc kirándulással

• Arat~~i hálaadó ÜW~epség. hálát adunk a terményeké~ melyeket a Teremtőtől kap~~
hálaadó bibliai foglalk~~~5 helyszj~~ az evangéji~~5 templom

• Állatok Világnapj~ Október 4.
• Nemzeti ülmep, Október 23.

. Refor~~~~ Ünnepe; megemlé~~~~5
• Szent Mánon tém~ét: Szent Máiton éleu1tján~ bemutatása es~öz az adakozás,

egymá~~~ figyelés a másik segítésé~~~ tevékeny megtapa5zt~g5~~
. ~témahét: egészsége5 életmódra nevelés, szemlé1etf0~g1. az
~~kerül megrende~~5~~

. Mikulás: Szent Miklós életénelc megisifl~~~5~ ajándékozás
• Advent: a vár&(ozás időszakában Jézus születésére készalünk tö~énetek segítségé~~~

érzeln~i ráhangol~~~55~1

. Szeretetvendégség: a családokkal gyWekez~~~ tagokk~ karácsonyt váró Ünnepség
vendégség

• Farsangj témához (p1. Erdei állatok, néPmesehősők) kötött beöltözé5

• Nemzeti Ünnep, március 15.
. Virágvasá~~p
. Nagypé~~~~. lelki nap a dolgoz~~ közösség~~~~

• Húsvét, locsolás
• Föld napja, kirándulás: természet szeretetre nevelés

PiJnkös~
• Anyák napja: édesanyák nagyma~~ köszöntése templomunkban
• Ballag~5~ a nagycsopo11050~ Ünnepe, elköszönés, búcsú
• Ovis kirándulás: évente egyszer egy egész napos kirándulásra megy~j~

• Tanév~~~ istentisztelet: közös hálaadás a templomban
• Nemzeti Ünnep, augusz~~5 20.

Családi istentis~eletek: minden nevelési évben 2 havonta I szombaton Célunk a gyerme~e~
és családok Isten felé vezetése, érzékenyítés közös áhitat. Istentiszteleteink a gyeimeke~
nyelvén zajlanalc interaktívak
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Az ünnepelue már előre érzelmileg is ráhangoj~~~~ a gyermeke~~~ Igyeksz~~~ hangul~~0~
teremteni melybei~ segftség~p~.~ va1~n&c. a dal han~ai a mese Varázsa a természet kincsei,
a gyerme~~j alkotás, népi kismesterségek

A környeze~~~0~ az Üm~ep hangulatg~~~ megfele~~~~ alakítjuk A tárgyak is Ünnepi díszbe
bújnak Az óvodát évszalcQ1~(ént ill. Üm~epköző~ént díszítjt&. A csopo~szQbák is tüljö~~~ a
Várakozást, az Ünnep szépségét szmneit, illatát.
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9. GYERMEKVÉDELEM SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK

ESÉLYEGYENLŐSÉG

A gyerelcel~ veszélyeztetettsége olyan magata~~5 mulasztás Vagy körülmény következtében
kialakult állapot, amely gátolja a testi, éflelmi érzelmi Vagy erkölcsl fejlőd~5~0~ A mi
feladatu~j~ hogy időben felismerjük a gyerme~~ viselkedésének~ (szorongás
agres~~j~ stb.) és válaszokat keressüL~ az értelmi, érzelmi fejlődésé~~~ megakad~5~~ A

szülőkkel~kéressük az okokat és a megold~5 lehetőségeit

Célunk,

a gyermek~~~ jogaina~~ érvényesf~~5~ egyéni lC~Pességei~~~ tehetségé~~~ Szabad

kibontakoztatása mindenelc felett álló érdekének védelme,~
elősegítése másságán~ tis~eletben tartása, nevelése, gondoz~5~ ellátása, a rendelkezésu~~e
álló Pedagógiai, Szociális ésjogi eszközökjcel

Nevelőmu&cá~ ŐSszehang~~~5~ a partneri viszony kialakítása ~S ápolása Során a
~szülői ércekezleteket Személyes~nagyon fontosnak tartjulc.
A szülők bizalommal fordulhatnak hozzá&~, nyitotta Vagyu~ nevelési problémak
megaka~~50~ közös megbesz~lé5~~0 a megoldá50~~ megkere~é5~~~ Szükség esetén Segítséget
és információt kérünk külső partnel.eipJctől ~szichológus védőnő gyermek~~~05 Pedagógiai
szakszolgála~)

Segítséget ny~tu~~ a szülőlmek a tartósan beteg gyermek0~ életének és étrendjének egyéni
rnegszervezé5~~~~ biztosítjuk az eltérő étkeztetésüket

A gyermekvéd~~~~ óvodai helyzeté~~~ évente egy alkalommal felmérést készftüpjc mely
kiteijed a Családok helyzet~~~ a gyermekek összetételére

Feladataink

• A problémák okának feltérképezése

• Szül~V~~Személyes megbes~~~~5 (esetmegbeszél~5) kezdemény0~~5~

. Problémafeltáró beszélgetés a szülőldcel
. Megoldás keresése, határidő szabás szakemberhez irányítás
. Az ÓVOdapedagÓg~50~ érzékeny odangyelése (érzelmimag~~~~g51 problémák esetén)
. GYógypedag~g~~j fejles~~ pedagógiai fejle~zt~5 (értelmi problémák esetén)

A Családé5 Gyermekj~l~~~ Szolgála~t~~ aktív kapcsolatot ápolupjc az éves~

konferenci&(on~koordinátorunk lehetőség szerint rést Vesz.

45



10’ AZ ÓVODA ICAPCSOLATREND

Család ÚS Óvoda

ÓVodapedag~g~~~ elvei~~ közül az egyik legfontos~~~ az óvoda és a Család hatékony

bizalommai teli, egyrn~~~ támogató partne~ együttműk~~~5~ a keresztyén értékek közvetítése

A gyen~ei~~~ érdekébei~ végzek nevelőmu~gt az ÓVodapedag~g~ k és a szülők

kapcsolatában a kölcsönös bízaloi~u.a alapozzuic

A kapcsolattartás formái:

S SzüJ~ értekezletek

• ~
• Fogacl66~.~

. Családi délutánok
. Karácsonyi szeretetvendégség
. Kicsfl~ hete
. Családi istentis~eletek

A Városi bölcsődével ápoljuk a már kialakult Jó kapcsoiatot Fontosnak tartjuk hogy
megisineijg~ a majdai~ hozzánk járó bölcsődés gyermeke~0~ mielőtt Óvodába kerülnek, ezért a
„Kicsik hete” prograJ~ü~~.~ a bölcsődéseket is meginvitálj~~ Ovodavezető~ minden
tavasszal tájékoztatót tart a bölcsődés szülőknek a beiratkozás feltételeiről az óvodai életről

A Város minden ~5kolájával és a közeli evangélj~~5 iskolával is tar~uk a kapcsolatot. A két
intézménytípus közötti közvetlen folyamatos a SZ&~ai kapcsolatt~ás

A kapcsolattartás érdekében fofltosnak tartjuk a következőket:

• Iskolába készülő~iskolalgtog~~~5~ programo~0~ veszü~j~
részt; (versmofldó verseny, iskola.ovi olimpia)

• Nyito~t~ vagyu~~ alTa az elsős tanítók ellátoga5~~~~ Óvodánkba;( Pl.iskolába
csalogató foglaJk~~~5 5Záfl~~ hely biztosítása óvodá~1kb~)
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Kapcs~;~~ a

A szakszojg~j~~~j kiépíteu~ speciális kapcsolatrendszü~ az a törekvéstj~
mozgatja, bogy közösen próbáljuk~ Vagy csöldcentenj a részképességzavi
küzdő gyermek0j~~ Problémáját még az iskolába lépés előu, az Óvodai évek alatt.

A gyern~e~ Vizsgála~~ után a diagnózj5~~j Valamint a fejlesz~~g~ érdekében Szükséges további
teendőkről team~mu~(a keretében ki-ki a maga Szakterwetén tesz meg mindent a szakszolgálat
szakembereivel~

Egyn~ás korrekt tájékozt~tg5~ a tapasztalatok folyarn~~05 megbesz~~~5~ az~

is.
alapja, A rendszeres team~esetepicént meghfvj~~ az érintett gyerm~~ szüleit

segítő Szakemberek.

• logopécj~
~Yó~ypedagóg~5

. Szakszolgálati Pszichológus
. Védő~

Pedagógiai koord;núcjós kapesolatQJ(

Eredményes pedagógja~ mu&(~k valamint a 5ZalQ~ai szolgájt~~~5 ellátása érdekében szoros~
~

. a Városi~
• az EPSZTIveI
• a
• a MEE-NOO -vaj
• a védőnői szolgája~~~
• a családsegítő szolgála~~~j
• a haziorvosold(al
. ELT~ SRPSZKK

Kapcsolat társadalmi és civil szervezetel’keJ közművejődési intézménye~eJ

. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvt~~~j
• Solti~ Lajos Színházzal
• Parakj~05 Könyvkja~~y~j
. Magyarorsz~gj Montesori Egyesüi~~~~j
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11. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGP~LT NEVELÉSE

A sajátos nevelési igényű gyermel~~~ intenzív megsegíté~~~0~ többirányú kezelésének
integj~lt óvodai neveléséneic és differei~ciájt beiskolázágán~ Problémája az Utóbbi időszakb~
egyre hangsú1yo5~~~ kérdésként vetődik fel. A korai felismerés és fejles~~5 gondol~~~ a

változáSOkb~ realizálódik
nemzetlwzi és hazai köztudatb~ egyre fOkozottabban Szerepet játszik, hatása a törvén~

A Sajátos nevelési igényű gyermek~~ integrált óvodai nevelésének felvállalását erősíti egyrés~
a helyi nevelési progra~~~ filozó~ája másrészt a~ellátó intézmé~yel való
szakjnai kapcsoiatw~

Óvodá~~ által felvállalt Sajátos nevelési igény területe: beszéd és nyelvfejl~~~5~ zavar BNQ:
F8Q

Célunl( a megfele~~ érzeln~i biztonság nyújtá~~~ túl egy Olyan feltételrendszer bi~osítása
amely ~gyelei~b~ veszi a sérülés változatosságát az egyéni teherbíró képesség~~ a speciális
nevelési~ a harmonikus~a testi, szociális, é~elmi érenség
kialakítása, az iskolában töité~ beválás érdekében.

Enj~ek érdekében törekedni kell a kommunikációs tapas~alatszerzé belülről jövő igényé~~~
kialakítására az akadályozottság hátrány leküzdésének késztetésére a Pozitív
személyiségjegy~~ képességek~

A Sajátos nevelési igényű gyerekek jogai:

A sajátos nevelési igényű gyermek különleges gondo~~5 keretében ~lapotá~~~ megfele~~

~
pedagógi~~ és speciális irányú ellátásban részesüljön attól kezdődően hogy i~ényjogosult5~g~~

A Sajátos nevelési igényű gyermek SzÍUőinek Joga ~5 kötelessége:

írathassa
A szaké~ői vélemény eredménye alapján gyermek~~ a megfelel~ nevelésjoktatási intézménybe

A Sajátos nevelési igényű gyermek jellemzői.

A sajátos nevelési igényű gyermekek közös vonása, hogy fejlődé5~~ lelassult, s a mem~yiségi
eltérés melleu minőségi eltérés is tapasztalható. Míg a Problém~entesen fejlőd~ gyermek
egyenlete~~~~ tempóban, időnként nagyobb lépcsőfokokon átjut el a célig, míg a sajátos
nevelési igényű gyermek sok kisebb, alacsonyabb lépcsőfok megmászá5~~~~ sokkal több
gyakori~5 után közelíti meg a célt, saját lehetőségei~~~ csúcsát.
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Prograrn~~ figyele~~~ Veszi a különböző ü1~ccjók egymg~~~ épülését, bogy a SZociális
tanulás támogat~5~ közben sikerélményt biztosíthassu~ minden gyenue~0~~

a gyerm~~ egész személyjs6g~~~ hat, a PsZichomotoros fejlesz~~5~ szolg&ja

Fejles~~~ n~u~g~ csaic aldcor lehet hatékony ha a gyem~e~ biztonságban érzi magát, ha tudja,
hogy Szeretjük elfogadJ~~~ megértJ~~ őt.

Az Óvodába történő felvétej módja:

Az Óvodai Jelentlcezéskor megké~J~~ a szülőket, bogy hozza el a gyerme~~~ is. Bekérjük az
esetleges Orvosi papírolcat ás szakvéleményeket Ha az Óvodai évek alan a szülő jelez, vagy a
pedagógus észleli valamilyen probJém~ a pedagógj~j szakszolg~~~0~ irányífjü~ a családot

Óvodapedag~g~50~ feladata:

. a kisgyer~~~ fejlődés~~0~ nyo~~~ követése.
. Szülők tájékozta~~5~ egyezteté50~
. szakvéleméjw kérése (Pedagógja~ Szakszolgálat~
• az Óvodapedagógus~1 elfogad~fl~~ kell lenniük ás természetesnek ken

vermiülc az SNI-5~a CSOPO~banArnennyi~~~ SM-5 gyermek kerül a C5opo~ba Szükséges a szülők, és a gyerekek előzetes
(elkészítése bogy a beilleszlcedés zöldcenőmentes legyen

Türelei~, megéités segítés támogatás jelle a befogad~5 utáni állapotot.

A szakvélen~éjw javaslatai alapján a gyeru~ei~~~ az Óvoda ~~Ógypedagóg~5~ látja el.

A fejlesztés feltételrendsze

A fejlesztő pedagógia Óvodá~ integr~t nevelésének szerves része. Óvodá~ logopéd~~~
foglall~o~~~ a BTMesés SM-s gyermekek fejles~~5~~01 Célja: a tanulási zavar kialalulá5~~
megelő~~50 a részképesség ~yengeségg~~ küzdő gyermek~~ megsegít~5~ fejles~~~~

Személyi feltételek biztosítása.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejleszté5~~ szolgáló szal~ai kompetenciák biztosítása.

A sajátos nevelési igényű gyerme~e~ speciális fejlesz~~8~~ - a törvényi elváráso~~ megfele~~~
- speciális szakember végzi, aki külöj~ fej1es~~5~ terv alapján, heti rendszerességgi fejles~~
egyénileg differenciáltajt

Feladata: Megelő~~~ a tanulá5~ zavarokat, illetve a már kialakult gyengesége~ hiányOSság0~
fejlesz~~5~ felzárkÓztatás

Tárgyi feltételek biztosjtg52.

Ifltézrnényüj~ belső tárgyi adottságai megfelel~~~ a sajátos nevelési igényű gyermek0~
integrált neveléséhez Szükséges feltételehek

Az egyéni fejles~~~5 színterei:

Megfelel~~~ felszerelt lOgopédj~~~szoba, tornaszoba
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A gyermel~e~5~j~ rejlő lehetőségek Optimális kibontalcoztatása érdekében nevelőteswlew~
le~obb tudásulc 5ze1~nt kínáljak fel a gyerme~~~~ Számára Szükséges kompetenci~at és a
fejlettségi állapotuk~&~ megfelel~ műveltséget E célok megvalósít~5g~ segítik:

A fejleszt~ stratégiája

Az integr&t nevelés során az ÓVodapedag~g~501~ a gyermel~ általános ~5 komplex fejles~~5~~ a
többi gyermel~~~ együtt, a differenciálás módszerét alkalmazva végzik.

A nevelés teljes folyam~~g~ benne az e~rének fejlesztését átölelő tervezés és sze~ezés

Különböző Pedagógiai színtereken (logopédj~~ szobáb~ stb.) az egyéni fejlőd~5~

alkalmazása
adottságoj~0~ a fogyatékosság típusához és 5Úlyosság~~0~ igazfto~ terápiás eljárás~~

A logopéd~~ az egyéni fejleszt~5~ terveiben szWcség esetén a pedagógiai~
Szakmai segítségét ~5 igénybe veszi, illetve almalc útmutatásai alapján végzi mu~cáját.

Az ÓV0dapedagÓg~50~ és dajkák szemléletformálása meghatár~~~~ továbbképzései~
irányultság~~ illetve az intézmény belső továbbképzési rendszere kibővül a sajátos nevelési
igényű gyermekek integrált nevelésél~ez nélkülözhetetlen sza~ai ismeretszerzéssel

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének céljai a normál pedagógiai célo~al
megegyez~~ csupán az egyéni állapottól függően térnek el attól. Speciális részcélo~(al
egészü~~~~ Ici annak érdekében, hogy az egyes területeken korlátozott gyerme~e~ is a lehető
legnagyo~~ önállóságot érjék cl, így tevékeny ta~ává váljanak környezet~~~ majd később
a társadalomnak.

Enj~ek érdekében törekedni kell a kommunikáció5 tapasztalatszerzés belülről jövő igényének
kialakftás&a az akadályozott5ág hátrány leküzdésének késztetésére a Pozitív
személyi5égjegy~~ képességek~

A fejlesztő municánk irányaj.

Nevelő és fejlesztő munkánk során segftü~~ a ~‘ermekeknek feldolgozni és megérteni.

. A tárgyi világot a gyermeke~~~ közel álló tevékenység~~~~ keresztül.
. Az emberi környezet nyújto~~ infonuációt a játékokb~~ mesékben

szerepekben és közösségi~való részvételen keresztaj
. A logika és matematika világát játékos szituációkban mérésen

összehasonlításon számoláson, Sorba rakáson válogat~~0~ és csopo~~son
keresztül

. A kimondott Szót rajzoIás0~ drarnatizáláson szőveghallg~~~50~ és a kifejező
készség gyakoroltat~5~ keresztül.
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Specjgj;5 fejlesztő munkánk a személyiségf~jJ~~65 valamennyi területét (testi, társas,
érzelmi és kognitfy) megcélo~~~ elősegítve ezzel:

. A testi fejlődé5~ nagy ás kismozg~~0~O~ keresztüj
. A társas ás érzeln~i fejlődést Viták és ellentételc elsimítás~, az impul~sok

ellenőrzésén egymás támogatás~ ~5 tisztele~éfl ~ és
elfogadáso1~ megegye~~5~~ az anyagol~ megbecsűl~5~~ és a közös mu~~
keresztüi

. A kognitív fejlődést Problémm~egQldó helyzete~~~ logikai feladatokon a
gondolk~~~5 megszerve~~5~~ és a Vélemény~0~~~5 bátorításán keresztül

Az érzelmi biztonság, a Speciális nevelési~ életkori, érés sajátosság0~0~
igazo~~ támasznyújtgs0» túl törekSzjjnl(.

Az interperszon~is kapcsolatok az énkép kialakftás~a az önismeret
fejlesztésére, attitűdök, norm~j~ kialakítására;
Speciális módszerek terápiak alkalmazásával Segíteni az egyre pontosabb
észlelést, fejleszteni a ~gyelem összpo~~~5~ a gondo1k~~~5~ az
emlékezetet elősegíteni a verbális és nonverbális kommu~káci~ kialakulását.

Á tanulási képességeket meghatá~0~~ strukt~ak fejleszté~~~~j a mozgásra alapozupic

A gyerrne~eJ( pszichjlcaj fejleszt~5~~ a gyen~elce~ érési folyama~~0~ igazítjuk Éleücori
sajátosságaj~(fl~~ megfele~~ eszközö~el kívánupic tárnas~ nyújt~i az ~ fejlődő pszichikus
funkciók kibontakoztatásáho és begyakorolta~g5~~0~

Fontosnalc tartjul(, bogy a gyermel(~~.

~ elég időt kapjanak környeze~j~ felfedezésére.
lehetős~~~~ kapjan~ egy-egy téma sokoldalú ~ és
megismeré~~~~

~ biztonságos~ fedezhessék fel saját érzéseiket, követhessenek cl
hibákat és oldjana~ meg konflikt~okat
alkalmat kapjanalc a választásra az egyes foglalkoz~50~ közül.
helyet kapjanak munkáik kiállítására.

A Speciális fejlesztés az alábbjakra épít:

A Sajátos nevelési igényű gyermekek mintalcént tekintik ~S érzelmileg kötődnek többségi
kortársaii~oz Ez részu&e spont~ létrejövő húzóerőt jelent. Énlcépzjk és önértékelés~ Pozitív

tudata
irányba fejlődik, Csöl&en a függőségi beállítód~SUk nem hatalmasodik e1 rajtuk a másság
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A többi gyerrne~ részéről a gyerme]~j előft~~ mentességre építü~ Ezzel a természetes
elfogadó attitűd kialakulásán~ alapjait célozzuk meg.

A társas kapcsolatolc során a~ kialakul a másság természetesnek tekintése,
vaia1~h~t a másik Pozitív tulaJdonságain~ értékelése

Az ÓV0dapedag~g~ feladatai.

. A probléma észlelése / szűrés
• Szülők tájékoztatása / bevonása
• Megfele~~ szakember/pedagó.. szalcszolgálat / szakvizsgáiat

• Az óvodapedagógus és a speciális fej~esztő
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A Hainalcsiijag Evangéi~~~5 Óvoda (9500 Celldömö& Kopűk Odó utca 4.) Pedagógi~
Progr~j~~ az intézmény nevelótestülete 2020. április 17. napján tartott értekezletén
megtgrgy~~~~ és elfoga~~~ A Hainalcsiiiag EvangáJj~~5 Óvoda 27!2020.(Iv 17.) számú

határozatávaj elfoga~0~ Pedagógi~~ Ptogr~~~ a nevelőtestület képviseletáben döntési
hatáskörében 28 2020 (IV. 17.) számú ‘váhagyta az intézmény vezet~e

Celiciómőjk 2020. április 20.

hitelesűő nevelőteswleti tag

A Nemzeti kőznevelésről szóló 2011. dvi Cxc. tö~ény 32. ~ (1) i., Pontja, valamint~ egy1~

intézményeiről Szóló 2005. évi VIII. törvény 7.~ (I) b., POntjába~ megha~0~0~~ alapján a
Celidömölki Evangé~~~~5 Egyh~köz5~g mint a Hajnalcsillag Evang~~j~~5 Óvoda (9500
CelJdömölk Koptik Odó utca 4.) fenn~~~% az intézmény Pedagógi~ Prograjg1~
rendelkezéseit az egyházkö~~g presbitéri~~,~ ll’2o2oaV 16.) száj~~ elnökségi
határozatával 2020. április l6~áfljóváhagy~

CelidömőIk, 2020. április 20.

lelkész
képviseiője

Aláfrásommaj tanúsítom hogy a Hajnaicsiji~g tvang~;~~~5 Óvoda (9500 CeIJdömö& Koptik
Odó utca 4.) igazgatót~~~5~ a Magyarorsz~gj EvaJ~géJj~~8 Egyh~ Az egyh~ intézményejről
szóló 2005. évi VIII. tÖrvényé~~~ 14.~ d., POntjáb~~&~ megf~l~ az
intézmény Pedagógj~~ Programj~~ 2020. április i ő.napján me~~alta és véleménye~e ~
igazgató~~~~5 az intézmény Pedagógj~j Programj~~ rendelkezéseive1 egyet6~
Határozatszám. 4 2O2o.~’, 16.)

Celldömölk 2020. . ! ‚

Vdr. Schrott Olga
Igazgató~~~~5 elnöke

~
hitelesítő nevelőtestületi tag

éné Bognár Mária sk.
ényvez~~~

~..........
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A Hainalcsiiiag Evang~j~~~8 Óvoda (9500 CeJldÖmölk Roptik Odó utca 4.) Pedagógi~j
Programj~~ a Szülői Szervezet 2020. április 20. napján megt~~~ Wés~ megis~~~~

Aláfrásommai tanúsítom, bogy a Szülői Szervezet véleményezési jogát jelen Pedagógj~
Progr~~ felülvizsg~j~~50~. a jogszab~jy~~~ megha~~0~0~ Ügyek~~~ gyakoroj~~

Á Szülői Szervezet egyet~~~5~ jogkö~ gyalcoroj~ a meghat~0~0~ rendeJkezése~e1 egyetén

Celldőmölk 2020. április 20. /

Horváth Júlia
Szüjőj Szervezet elnöke


