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1. BE\/EZET6

" Milyen embert is okarunk.formdlni? A vdlasz egltszerii; egdszsdges testfr, akarater1s, j6
it'iletfi, drtelmes, tettre kdsz szdp cdlokdrt hevtilS ds dldoz| embereket, akik meg tudjdk drteni

ds dlni a szdpet eis nagtot minden ttlren, okik az dletiiket ki tudjdk tt)lteni tartalommal, akik
megdrtik a dolgok dsszefiiggdseit, akik dtdrzik azt, hoglt emberi kazassdgben ilnek, amely csak

a k6 I c s 6 nd s s d ge n, md lt dny o s s dgon, d s j 6 akar at on dpiil he t.,'

(Szent-Gyt)r g,,i Alb e rt)

Pedag6giai programunk az int6zm6ny nevel6testiiletdnek aktiv egytitt munkrilkodrisa
eredm6nyek6nt sztiletett meg, az ebben meghatirozott k<izos 6rt6krend minden dolgoz6ra
6rvdnyes.

osszhangban rlll az Alapprogramban foglaltakkal, a Kdzoktatiisi rorvdnyben megfogalmazott
tartalmi kdvetelm6nyekkel, 6s a helyi adottsrigokb6l 6s ig6nyekb<il fakad6 elviirilsokkal,
lehet6s6gekkel.

Fontos sziimunkra, hogy a gyerekek sztlei - az6vodilba ldpds pillanat6t6l- ismerj6k pedag6giai
programunkat, az abban foglaltakat elfogadj6k, 6s a megval6sit6st t6mogassiik.

Hangsrilyos a gyermekk<izpontris6g, a gyermekek tisztelete, a jritdk elsodleges szerep6nek
tiszteletben tartilsa,mintaz6vodiiskoru gyermek, legfontosabb tev6kenys6ge.

Programunk biztositja az ovodapedag6gusok n6zeteinek, 6rt6krendj6nek ds m6dszertani
szabads6grinak 6rv6nyestil6s6t, valamint teret biztosit 6vodtti * szitmira specifikumaik,
hagyomrinyaik tovribb 6rrikit6s6re.



2. GYERMEKKEP

,, Mdgiscsak van valami, qmitdl vdltozik az ember. Attdl, ha van valaki, aki olyonnak szereti ds

fogadja el, amilyen. Eppen olyankdnt. Erdll6 fiilekker, ndha egt kis /iiiilentisser, eg,, kis
hencegdssel. Nemfognakvisszasimulni afiilei, nemfog sokkal kevesebbetfiillenteni ds

hencegni - csak egt kicsivel kevesebbet; egtsz|vol vdltozni fog. 
,,

(Ancsel Eva)

A legfontosabb a SZERETET. Szeretni csak az tud, aki maga is szeretetet kapott. Az ovod1ban
meg van az ido arra, hogy besz6lgesstink, meghallgassuk a gyermekek probl6m6it, egytitt
ciriiljtink, nevesstink, feledve a kdriildttiink l6v6 gondokat. Szeretn6nk, ha gyermekeink k6pesek
lenndnek arra, hogy megktiltinboztessdk a jot a rosszt6l, a szepet a csriny6t6l, az onz6t az
cinzetlentol.

Minden gyermek eg1'edi szemdlyis6ggel bir, m6ssal nem helyettesithet<!. Az 6voda egy olyan
l6pcs5fok a gyermekek 6let6ben, ahol meger5sithetjiik 6s kifejleszthedtik azokat az egyeni
kompetenciitkat, amelyek lehet6v6 teszik a kudarcmentes iskolakezd6st 6s a k6s6bbi sikeres
t6rsadalmi beilleszkeddst.

Ehhez olyan befogad6 6s nyitott l6gkrirt kell biztositanunk sz6mukra, melyben sok rij
ismerethez, tapasztalathoz juthatnak. A tevdkenysdgek tudatos befoly:isolis6val segitjtik a
szemdlyisdg kibontakozdsitt, tekintettel az eltdro adottsiigokra, k6pess6gekre, szokiisokra,
nembeli, 6r6sbeli, v6m6rs6kleti ktl<inbs6gekre 6s a csaliidok 6rt6krendj6nek sokfeles6g6re.
Lehet, hogy nem tudjuk mindenre felk6szfteni rlket, de szeretettinkkel, meg6rt6siinkkel,
ttirelmtinkkel segithetjtik <lket szem6lyis6giik pozitfv kibontak oztat1sirban A mindennapi
munk6nk sor6n olyan gyermekeket szeretndnk nevelni az 6vodai6let vdg6re akik, j6kedviiek,
optimistrik, tudnak tiriilni dnmaguk 6s t6rsaik sikerdnek, egyiittmtikdd<iek jrlt6kban 6s egy6b
tev6kenysdgekben. Szivesen kommunik6lnak, a konfliktusaikat agresszi6 ndlktil oldjiik meg,
miisok probl6m6i ir6nt 6rz6kenyek, segitSk6szek, nyitottak, 6rdekkid<iek, koruknak
megfelel6en 6vjiik, vtidik kcirnyezehiket, felfedezik, 6rt6kelik a sz6pet, a helyes-, helyelen
viselked6sr6l, tev6kenysdgnil k6pesek redlisan it6letet alkotni. Trimogatjuk a multikultur6lis
nevel6sen alapul6 kisebbs6gi 6nazonoss6g meg6rz6s et, 6pol6s6t.



Nincs azonban jogunk ahhoz, hogy a val6sSgot megm6sitsuk, 6s gorbe ttikrot tartsunk a szemtik
el6, mert a vilig - sajnos - nemcsak szeretetb<il, boldogsrigb 61 illl,hanem ,,harcb6l,, is. Ezdrt
kritelessdgtinknek etezzik,hogy meger6sitstik gyermekeinkben azoknak a tulajdonsrigoknak a

csfr6it, amelyek sziiks6gesek ahhoz, hogy megrilljrik a helytiket az 6letben 6s eligazodjanak a
kdriilotttik ldv6 viLlgban.

3. OVODAKEP

,,Mdr az ivoddban megtanultam mindent, amit tudni drdemes. Azt, hog,,hogyan drjek, mit
teg"ek, mind az ,vocldban tonultam meg. ime, amit ott tanultam; Ossz meg mindent mdsokkal!

Ne csalj aidtikban! Ne bdntsd a mdsikat! Mindent oda tegtdl vissza, ahonndt elvetted! Rakj
rendet magad utdn! Ne vedd el a mdsdt! Kdri bocsdnotot, ha valakinekfiijdalmat okoztdl!

Evds el6tt moss kezet! fuizd le avdcdt! Afrissen siilt si)temdny ds a hideg tej tdpldl6. Elj
mirtdkkel! Mindennap tanuli, gondolkodj, rajzolj, fess, dnekelj, tdncolj, jdtssz ds dolgozz egt

keveset! Ddlutdnonk'int szund{ts eglet! A nagvildgbon \vatosan kazlekedi, fogd meg o tdrsad

kezdt ds ne szakadjatok el eg,,mdst6l! Ismerdfel a csoddt!

(Robert Fulghum)

Nevel6munkiffiat az ovodds korra egyediilill6an jellemz| drzelmi fogdkonysdgra ds sajiltos
aktivitrlsra kell alapoznunk. Arra tdreksaink, hogy 6vodriink ttikrrizz6k ktils6 megfelen6stikben
is a harm6ni6t, azegys6get 6s azesztdtikumot. L6gk<iriik sugdrozzaa szeretetteljes biinrism6dot
6s az otthonetzetdt. Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek sz[miraazadott6letszakaszban
megtal6ljuk a szimukra leginkribb megfelel6, optimrilis fejl6d6si felt6teleket.

A hatdkony partnerktizpontri int6zmdnyi mtik<idds megval6sftiisa 6s folyamatos fejleszt6se
6rdek6ben a szervezeti kultfra olyan magas szintri kialakitrisrira tdreksziink, amelyben a
dolgoz6k azonosulni itudnak a szervezet mdrheto 6s 6rt6kelhet6 cdljaival. Mindenk i tisztiban
van sajiit feladataival, 6rt6keivel 6s gyengesdgeivel. L6tja lehet<is6g6t egydni k6pess6geinek
kibontakoztatlsdta,az <inmegval6sit6sra 6s az 6nfejl<id6sre. Azintezm1nyen beliili folyamatok
szabilyozisfval, 6rtekrendek, c6lok, feladatok, ds elviir6sok k6z6s meghatiiro zi,,1val ana
tcireksziink, hogy intdzmdnyiinket egys6ges miikdd6s jellemezze. Folyamatosan figyelemmel



kisdrjtik intdzm6nytink bels5 6s kiilsti partneri igdnyeit, eziitallehetos6gtink nyilik a tiirsadalmi
vriltozasokra val6 gyors 6s rugalmas reagill6sra.

Szem el6tt tartjuk a fejl<id6s 6s fejleszt6s ir6nyainak 6s tartalmiinak k6z6s meghatirozits1val a

folyamatos innovici6 bels6 ig6nny6 v6Lis6t.

4. HELYZETKfi'P

4.1 Tirsadalmi kiirnyezet bemutatfsa

A Kiskunhalasi Napsugiir 6voda n6gy tagintdzrn6nyb6l iil.lntezmenyegysdgtinkb6l 3 6voda a
vSros k<izpontj6ban helyezkedik el, (Ady Endre Utcai 6voda, Magyar Utcai 6voda, Szilidy
Aron utcai 6voda), mig a negyedik 6voda, az AtlosUtcai 6voda a v6ros d6li r6sz6n talilhato,
etnikai kisebbsdg riltal stinin lakott teri.ileten, amely krinnyen megkrizelitheto a sziil6k szdmixa.
Ez a k<izels'ghozzixegfti a csal6dokat, hogy gyermekeiket rendszeresen tudj6k 6vodribajriratni.
K<irzeteink: a belv6ros, a vdros nyugati rlsze, a kertviiros, a kcizvetlen v6ros k<imy6ki
tanyavililg, Als6- 6s Felsti<iregszolok, valamint a belvilros, ezert int6zn6nyiinkbe sok
kisgyermek 6rkezik a viiros peremdr6l.

Az 6vodiinkba jrlr6 gyerekek csalldjai kiildnbcizo szociokultur6lis hrittdrrel rendelkezrek,
helyzetilk a tilrsadalmi hat6sok ktivetkea6ben folyamatosan viitozik.Intdzn6nyiinkben egyre
tdbb a kiemelt figyelmet ig6nyl6 gyermek. Ndvekszik azoknak a gyermekeknek a szSma is,
akik valamiben kiemelkednek, tehets6gesek.

4.2 Szakmai ktirnyezet bemu tatisa

Az 6vodai nevel6 munkrink k<iz6ppontj itban a gyermek iill, mi 6vodapedag6gusok pedig
kulcsszerepl6i vagyunk e munkiinak, ezert szem6lyis6gtink meghatiroz6. Jelenl6tiink fontos
felt6tele a napi nevel<imunk6nak. Elfogad6, trimogat6, segftii attittidtinkkel mintrit szolg6ltatunk
a gyermekek szdmira. Alapvet6 feladatunk a rrink bizott gyermekek nevel6se, fejleszt6se, ezt
pedig csak j6l kepzett 6vodapedag6gusok 6s a pedag6giai munkrlt segitdk risszehangolt
munk6j rlval val6sfthati uk meg.

A ndgy 6voda 1l csoporttal mtikddik. Az intdzmeny szemdlyi elkitotts 6rga szhmszenis6g 6s
kdpzettsdg tekintetdben megfelel a trirv6nyi ekiir6soknak, biztosftott a pedag6giai c6lok



megval6sitilsa. A trirvdnyi el6iriisokat betartva minden 6vodai csoporthoz 2 fo felsofokri
vdgzettsdgti 6vodapedag6gus, 6s I szakkdpzett dajkatartozik,valamint 6vodaegysegiinkn6l 3

f5 pedag6giai asszisztenset alkalmazhatunk. Eredmdnyes nevel6stink szempontjrib6l kiemelt
fontossrigrinak tartjuk a dajka ndnikkel 6s a pedag6giai asszisztensekkel trirt6n6 szoros
egyiittmtikdd6st, mivel <lk a k<izvetlen partner ei az 6vodapedag6gusoknak, r6szt vesznek a napi
nevel<lmunk6ban. Ovodriinkban ciginy nemzetisdgii dajkrlkat is alkalmazunk, akik segitik az
etnikai kisebbs6ghe.z tartozo gyerekekkel, csal6dokkal trirtdno kommunik6ci6t, az ovoditba
tdrtdn<i beszokilst.

Egy fejleszo pedagr5gus segiti a 4 ovodihan a nagycsoportosok fejleszt6s6t, felk6szit6 set az
iskolai 6letre' Ez nagy segits6g az 6vodapedag6gusok ds a sziikik sz[mirais. Lehet6s6g van a
szem6lyes kapcsolal.felv6telre, a fejleszt6 pedag6gus iiltal szakmai segits6gad6sra a szil<ik
rdszete a gyermekilk fejlesa6se drdekdben. A sajiitos nevel6sti gyermekek fejleszt6se sor6n
gy6gypedag6 gust alkalmazunk.

Az intezrndny mrik<id6s6t segiti meg 2fi5 szakepzett frit6- karbantart6, akiknek a munkrija
szint6n nagyon fontos az 6vod6ink mtik<id6s6hez. 6vodai egys6gtinkn6l I 6vodat itkir vegzi
mind a n6gy 6voda nyilviintartisifi a gyermekekr6l 6s dolgoz6kr6l is.

Nevel6testiiletiink j6l szervezett, dsszeszokott, ig6nyes nevel<ikciz6ss6g. A szakmai
munkavdgzds szinvonalittnagymert6kben befolyrisolja a testtilet szilirdnormarend szere,amely
hosszri 6vek alatt csiszol6dott rissze.

A kittiztitt pedag6giai c6ljaink eldrdse 6rdekdben munk6nkat <isszehangoljuk. Kell6
hivat6studattal rendelkeztink, nyitottak vagyunk azijra,lelkiismeretesen, mindig a gyermekek
6rdekeit szem el<itt tartvavegeznikfeladatainkat. A szinvonalas munk avegzes6rdek6ben tcibb
6vodapedag6gus szakvizsgitzott. Kiildnb ozh kepzdseken szereztek szakvizsg6t, rigymint:

. drimapedagrfgia

. kiizoktatfls-vezetili

. grafol6gia/irisszak6rt6s (fels6fokriv6gzetts6g)

. fejleszt6pedagrigia

. kommunilc[ci6 6s konfliktuskezel6 disputa.

A tovribbiakban egy6b szakvizsgilk megszerz6s6t is szorgalmazzuk. Lehetosdg szerin t reszt
vesziink m6g f6rumokon, konferenci6kon is, ezzel isb6vitve szaktudiisunkat.



4.3 Tilrgyi kiirnyezet bemutatisa

ovod6ink rendelkezrek a Pedag6giai Programunk megval6sit irsithoz szriks6ges tirgyi
feltdtelekkel. Csoportszobaink esztdtikusak, a butorzatot ds a berendez6st a gyermekek
m6reteihez, igdnye.ihez igazitottuk. K6nyelmesek, biztonsiigosak, biaositjrik eg6szs6gtik
meg6rzds6t. A csoportjaink j6t6keszkrizei elegend6ek, v6ltozatosak, term6szetes 6s
ktirnyezetbarirt anyagokb6l kdsztiltek, megfelelnek a korosztiilyok sajritossiigainak.
A csoportok ktil<in mosd6val, kiikin dltdzrivel, illetve 6ltoz6r6sszel rendelkemek.
Minden 6vodrinkban megfeleltl nagys6gri, ftivesitett udvar taliihat6,ahol uni6s szabviinyoknak
megfeleltl jatdkeszt(dztiket biztositunk a gyerekek szdmtra mozg6suk, jtit6kig6nytik
kiel6gft6s6re.

Ovodriink technikai jblszereltsdge megfelelil: szirmit6g6p, fengniisol6, telefon, intemet, laptop,
projektor 6ll rendelkez6stinkre. Az IKT eszkdzciket rendszeresen alkalma zzuk a nevel6-,
fejleszt6 munk6nk soriin.

A nevel6 munk6nk hatdkonysii ga, szakmai munk6nk szfnvonal6nak emel6se 6rdekdben kiemelt
figyelmet fordftunk int6zm6nyiink ttrgyi felszerelts6gdnek folyamatos b6vit6s6re.
Rendszeresen keressiik a piiyinati lehetris6g eket az alap felszereltsdgen tuli eszkoztir
brlvft6s6re.

4.4Tirsadalmi hatds

Mint neveldsi intdzmeny az6voda nem fiiggetlenithet6 a kornyezeti hatiisokt6l, hiszen a nevel6s
mindenkor a t6rsadallmt6l, embert6l ftigg6, kollektiv tev6kenys6g. A mindenkori tiirsadalom
kultririij6val, szok6saival, drtdkrendj6vel mindig meghatdrozza a nevel6s c6lkihiz6seit.
Atalakul6 t6rsadalmunkban 6t6rtekel6dik a szeml6letm od, azert6krendszer, viiltozik a nevel6s
gyakorlatiiban megielenti 6rt6kkdzvetitds tartalma. A gyermek szem6lyis6g6nek fejlod6se
szempontj6b6l meghatitoz6 az a szemleletm6d, hogy az<it nevelok mit tartanak ert6knek, 6s a
mindennapokban ezt hogyan kozvetitik fel6jrik. Ezek a neveldsi c6lok, m6dszerek 6s az
eszkdzrik kiviilaszt6siin6l, alkalm azasfunil i s me gj elennek.

Az drtdkkdzvetitds - mint neveldsi c6l - t<ibb teri.iletet helyezhet elotdrbe. ovodriinkb an ezek a
term6szetk<izelsdg (a termdszeti ds <ikol6giai kdmyezettel val6 egytitt6l6s 6s az alapvet<i
termdszetv6delrni ismeretek), a t6rsadalmi 6s helyi elvrirrisokh oz val6 alkalmazkodds, a
hagyom6nyok <irz6se.



ovodriink a kciz<isstlgalakitiis ds az dnmegval6sitris szinterei, hiszen a k<iz<iss6g i let azember
szitmdra 6letsz0ks66;let. A kciz<issdgben val6 egytittdl6s sor6n szerezhettink tapasztalatokat az
igazs6gos, rendezetl. 6s feleltiss6gteljes egyiitt6l6s alapfeltdteleirol. A k<iz<iss6g er<isebbd tesz,
v6dettsdget biztosit, <irrimet nrijt, egytittmrikrid6sre k6sztet.

Fontos feladatunk, hogy segitstik a kiil<inb<izo kriz6ss6gek kialakul6s6t, fbjlod6s6t, ds
biztositsuk az tin,rnegval6sit6s felt6teleit. Az egydn fejlod6s6nek, kiteljesed6sdnek
elengedhetetlen feltrtele, hogy az 6vodai k<izcissdgek j6l mtikridjenek.

Ezeknek a feladatoknak csak egy tev6kenys6g kiizpontrt, iiriim 6s sikerorient{It, k6szs6g
6s k6pess6gfejleszt6,6rt6kkiizvetit6 r6voda felelhet meg, mely tiszteletben tartja a gyermek
egy6ni sajritossrigaitl, jogaito valamint tudatosan 6pft a gyermeki cselekv6si kedvre. Ennek
a szemldletnek a lhosszritSvon megielen6 tfrsadalmi 6rt6ke egy asszertiv, kiiziiss6gi
szerepet bdtran vdLllakf, nyitott, iinazonos, reilis iinismerettel rendelkez6 tdrsadalmi
szempontbr6l kompetens szem6lyis6g.

4.5 Alapvet6 m6dszereink

Nevel6si, fejleszt6si folyamatunk sikeress6g6nek elofelt dtele az, hogy alaposan ismerjtik a
ktiltinbciz<i nevel6si, fejlesztdsi m6dszereket 6s azokat a megfelel<i kcinilm6nyek k<izcitt
alkalmazni is tudjuk. Fontos, hogy helyesen v6lasszuk ki azokat, mert ezzel jelentrisen
befolyrlsolhatjuk a nevel6si folyamat eredm6nyessdgdt, siker6t. A j6l megviilasztott
m6dszerekkel nevelesi cdljaink 6s feladataink megval6sftiisiit szolgiiljuk, figyelembe vessziik
a gyermekek szem6lyis6g6t, az egy6ni 6s 6letkori sajiitossrigokat, illetve az egy6ni
k6pess6geiket.

bemutat6s,

magyardzat,

szemldltet6s,

ismdtlds,

besz6lget6s,

elbeszdl6s,

elemz6s,

mes6l6s,

gyakorliis,
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ellenclrzds,

segits6gad6s,

<isZrinz6s,

bi^atds,

b6bj6t6k,

mesej6t6k,

sziniitek.

Egtib mddszereink:

. szem6lyes pdldaad6s

. normiik k<izvetit6se

. egy6nre szabott pedag6giai tervez6s

. k6pess6gfejleszt6 jrit6kok

. vita

' folyamatos pozitiv meger6sitdssel a pozitiv 6n-k6p alakft6sa
. pozitivumokat kiemel6 6rt6kel6s

. korj6t6k,

. felfedez<ij6t6k

. szimulici6s jrit6k

. diavetitds

. gyennek <rn6ll6 mesemond6sa

. ismert mese 6tstrukturiil6sa

. mesedramatiziids

. kooperatfv tanulils m6dszere

. projekttervez6s

. dr6maj6t6k

. modell6rtdkriszemdlyekbemutat6sa

' tapasztalatok, 6lm6nyek 6s tev6kenysdgek ritjrin trirt6n6 ismeretiitad6s,
. kompetenciafejlesztds.

Az 6ltalunk szabadon kivrllasztott m6dszerek j6l segitik nevel6munkiink hatdkonysrigrit.
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5. ovoDAr NnvElrsttxr AL,apELVEI

o d gvermek nevel6se els6sorban a csalfd joga 6s kiiteless6ge, az 6vodai neyeles a

csal{di re\'el6s kieg6szit6je, segit6je, figyelembe v6ve a csal{dok sajftoss{gait,
szokisait.

o d nevel6s sor{n olyan 6rt6keket kiizvetitiinlq amelyek iirtik 6rv6nyiielq a m{r
kialakult pedagrigiai 6rt6keket predig igyeksziink meg6rizni, 6tadni.

t 6vodai nevel6siink mintlen esetben gyermekkiizpontri, szem6lykiizpontri,
befogad6.

o { gyermeki szem6lyis6get tisztelet, elfogad:ls, szeretet, megbecsiil6s, bizalom iivezi.
o I gyermek.et megilleti jogainak 6rv6ny're juttatdsa, gondoskod6s, emberi

m6ltrisigrinaLk tiszteletben tartfsa, megbecsiil6se, minden helyzetben 6rdekeinek
fi gyelembev16tele, v6delme.

o Az 6voda inlduzfv (befogadri) szeml6lettel, gyermekkiizpontri nevel6si attitiiddel, a

gvermeki szem6lvis6g individurilis - egyedi - von{saibril kiindulva a gyermeki
szem6lvis6g teljes kibontakoztatzisira tiirekszik, biztositva az 6vo4ai nevel6shez

valri egy enlii hozzif|r6s lehet6s6g6t.

o Nem adunk helyet semmif6le el6it6let kibontakoztat{s{nak, tudatosan keriiljiik a

nemi sztereotipi:ik e16sit6s6t.

o A szabad j:il6k dominancirij{nak meg6rz6se nagyon fontos szfmunkra, hiszen a

j{t6kba integF{lt cselekv6ses tanulSs a szem6lyis6gfejleszt6s legfontosabb szintere.
Ennek megfelel6en nevel6munkfinkat tudatosan, de nem mereven te6,ezziik,
rugalmasan lktivetjiik a szabad jril6k logikij6t.

o Minden g-vermeket sajrit k6pess6geihez, szem6lyis6glhez, sztiks6gleteihez m6rten
fejlesztiinlq tiirekedve arra,, hogy iinmagrihoz k6pest fejl6djiin, k6szs6geit,
k6pess6geit l<omplexen fejlesztjiirk Eszrevessziik, 6rt6keljiik a g).ermek azon
k6szs6geit, kd'pess6geit, amelyek csak 16 jellemz6ek

o Az rivodai ne'vel6s sajritos eszkiizeivel tiireksziink az es6lyegyenl6s6g biztosit6s6ra,
a hozott h{tr:inyok kompenzdl{sf ra, az egy6ni kiiliinbiiz6s6gek elfogadris{ra.

o Sziiks69 eset6n ismereteinkhez, feltdteleinkhez m6rten biztosftjuk a multikultur6lis
nevel6s 6s interkultur{lis nevel6s sor{n az dnazonossig meg6rz6s6t, 6pol6s{t,
er6sit6s6t, az integr ici6 lehet6s6g6t.

o Tiireksziink a kiirnyezettudatos magatartfs kialakitrisdra.
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o Nevel6munlkinkban biztositjuk az innovatfv pedagt6giai tiirekv6sek
6rv6nyesii16s6t.

6. OVODAINK NEVELESI CELJAI

,, A g,,erelcnekjogavan a szeretetre tis arrq, hogy viszont szerethessen"

/Erich Fromm/

o I csal6di nevel6sre alapozta, azt kiegeszitve; az 6vodrisok sokoldahi, harmonikus
fejl5d6s6nek, a gyermeki szemdlyisdg kibontakoztatisinak el5segit6 se, az 6letkori 6s

egy6ni sajritoss6gok 6s az elt6r<i fejl6d6si titem figyelembevdtel6vel.

o I min6l zdkken<imentesebb 6voda-iskola iitmenethez szi.iksdges testi, lelki, drtelmi 6s

szocidlis 6retts6g kialakitrisa.

o { kiemelt figyelmet ig6nyl5 gyermekek: a h6triinyos (HH)- 6s halmozottan h6tr6nyos
helyzeti (HHH), a beilleszkeddsi, tanuliisi 6s magatart6si probl6mrlval kiizdri (BTMN),
a saj6tos neveldsi ig6nyti (SNI) gyermekek felzfurk6nat6sa, segitdse, valamint a

tehetsdges gyermekek egy6ni fej lesztdse.

o Tudatos nevel6si folyamatunkkal segits6get adunk ahhoz,hogy a gyermek megismerje,

meg6rtse, elfcrgadj a rinmag6t, min6l re6lisabb <ink6ppel rendelkezzen.

o { kcimyezet meg6v6siira ir6nyul6 szokiisok kialakitrisa, valamint a gyermekek

krirnyezettudatos szeml6let6nek 6s magatart6siinak formrilisa.

o Az eg6szsdges 6letm6d es az egeszsdgmeg6rzds szokilsainak alakitilsa, belsrl ig6nny6
fejleszt6se.

o d gyermeki jrit6kszabadsdg tiszteletben tartdsilal, a gyermeki kompetenciiik
fejleszt6s6vel, a kdrnyezet6ben j6l eligazod6, j6 kapcsolatteremt6 k6pess6gekkel

rendelkez6, az iskolai 6letre alkalmass6 v6l6 gyermekek nevel6se.

o Preferdljuk az individualizitlva szocializiilst, amely az egy6n szintj6n: a szem6lyes

viiasztits szabadsilgitt, a szem5lyes tdr v6delm6t, mig k<iz6ss6gi szinten: egymiis 6s a
kiikinbrizo s6 gek elfo ga dilsifi , ti sztel et6t 6 s szeretet6t j elenti.

o { nyelvi - kommunikrici6s nevel6s el6t6rbe helyez6se, ami keretet ad akonstruktiv
kommunikiici(rnak, kooperirci6nak, probl6mamegold6snak.



Az egyeni sajiltossrigok, az 6resi iitem 6s az eltero kdpessdgek figyelembe v6tel6vel a

szem6lyre szabott differencidl6s.

A bels6 tanulSsi motiviici6 kialakul6sa, az rinkifejez6s kibontakoztatfisa, az alkalmazni
k6pes tudiis nregs zerz6se, a kulcskompetencirik megalapozasa.

7 .1 Eg6szs6ges 6letm6d alakitisa

Alapvet6 feladatunk az ovoditban a gyermekek testi, lelki eg6szsdgdnek v6delme, er6sit6se,
sztiksdgleteinek kielegitdse. Azeg6szs6ges 6letm6dra nevel6s 6vodrlnk egyik kiemelt feladata.
Figyelmtinket elstisorban az egeszsdg megrirzdsdre, a betegs6g megel6z6s6re helyezztik , ezzel
is segitve a gyermekek szeml6let6nek formill6sdt, az egdszslges 6letm6d alakititsirt. Nagyon
fontosnak tarjuk a gyermekek term6szetes mozg6sigdny6nek kiel6gft6s6t, amely az
egdszs6gtudatos magatartiis form6lisrinak eszkoze,6s segiti a mozg6s preventiv egdszs6gtigyi
hatilsainak tudatositiisiit is. 6vod6inkban ismeretek iiadfusilal, 6lmdnyek, tapasztaliisi
lehet<is6gek biaositiisiival, p6ldaadiissal segitji.ik elii azegdszs6ges 6letm6d alakitirsitt,a lelki
egdszsdg megtirzds6t.

Az 6vodai 6let minden fdnsdban kiemelt figyelmet forditunk a gyermekek mozgilsig6ny6nek
kiel6git6s6re, harmonikus, tisszerendezett mozgiisuk, testi k6pess6geik fejleszt6s6re. Ea csak
rendszeres mozg6ssal, viiltozatos eszk<iz<ik, gyakorhisi lehet6s6gek biztositrls6val 6rhetjiik el.
Arra tcireksztink, hogy testileg, lelkileg eg6szs6ges gyermekeket neveljtink, szimukra rir<imrit
j elentsen a mozgits, kialakulj on mozgiis irrinti vrigyuk.

7, A NEVELES AITAT,ANOS FELADATAI

C6lunk a gyermekek sztiks6gleteinek kieldgitdse,

eg6szs6g meg6rz6se, testi fejkid6sfik el6segitdse,

valamint a prevenci6.

az egdszsfges dletm6d alakitilsa, testi, lelki

az egeszseges dletvitelre val6 felk6szit6s,
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Altaklnos feladataink:

. az eg6szs6ges 6letm6d szokiisainak megalapozisa;

. egdszs6gmeg6rz6s, betegs6g megel6z6s szokiisainak alakit6sa;

' a gyermekek mozg6sig6ny6nek kiel6git6se, testi k6pess6geik fejleszt6se;

o kdrnyezeti.ik v6delm6vel kapcsolatos szokiisok kialakitrisa;

o szakemberek. bevon6s6val konekci6s, prevenci6s feladatok ellit6sa;
. a gyermekek koriinak megfelelo 6letritmus kialakitrisa.

Napirend 6s hetirend kialakitrlsfnak elvei:

. a gyermeki sziiks6gletek kiel6git6s6nek biaositiisa a rugalmass6ggal;

o a gyermek drzelmi biaonsrigiinak kialakit6sa a keretjelleggel;

' az egy6ni 6r6si iitem tiszteletben tartisa, a pirhuzamosan v6gezhet6 differencirllt
tevdkenysdgek szervez6sdnek biztosit6sa a kritetlensdggel ;

o a tevdkenysdgek egymiisra 6ptil6 folyamatrlnak biztosftrisa a rugalmas heti renddel.

Trlplilkozis:

C6lunk az egdszsdges trlplllkoziisi szokrisok kialakitdsa, az ehhez sztiks6ges felt6telek
megteremt6se.

Feladataink:

o a kultur6lt 6tkez6shez megfelel6 nyugodt krimyezet 6s l6gk6r biztosftiisa;
o a helyes ev6eszkci z haszrfiiat elsaj dtittatrlsa;

o a kultur6lt 6tkez6si szokdsok, illemszab6lyok megismertetese, betartat6sa;

o rendszeres gytimdlcs,- zcilds6g fogyaszt6sra szoktatiis, lehet6s6g szerint napi szinten;

' eg6szs6ges 6s nem eg6szs6ges 6telek krizritti kiikinbs6g tudatositiisa;

. az ivfvizfolyamatos biztosit6sa;

t zsirszegdny, s6szeg6ny, 6s cscikkentett cukortartalmri 6telek fogyasz6s6nak
szorgalmazisa.
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Testipolis:

C6lunk A helyes testripol6si szokrisok elsajitittatitsa, valamint a tisztasitg irrlnti ig6nytik
alakitrisa.

Feladataink:

' a tiszt6lkodrishoz szriks6ges felt6telek, eszk<izrik biztositLsa, az 6nkiszolgrills
lehet6s6g6nek megteremt6se ;

o atisztirlkodSs folyamatiinak bemutatisa, gyakoroltatfusa,a sorrend r1gzitese;
o a tisrtirlkodrisi eszkdz<ik rendben tartfusiraszoktatiis;

o a helyes WC haszniiat elsajitittatitsa, azintimit6s biaositrlsrival;
o atisztasrig irrinti ig6ny alakitilsa;

o a tisztirlkodds eg6szs6gre gyakorolt hat6silnak tudatosft6sa,

o a helyes k6zmosils, fogmos6s bemutatatiisa szakember 6ltal is;

C6lunk A helyes tiltctzktid6s sorrendjdnek elsajritittatfusa, a gyermekek rinrill6s6gilnak,
ig6nyess6g6nek fej lesztdse.

Feladataink:

t a helyes 6lt<izk<td6si sorrend bemutatiisa, gyakoroltatdssal a folyamat rrigzit6se;
r elegend6 id6 biaosft6sa az oniillsirg kialakul6siihoz;

' a gyermekek tlletkori sajiitoss6gainak 6s egy6ni 6r6stiknek figyelembe v6tele;
o krirnyezettikkel 6s dnmagukkal szembeni ig6nyess6g alakitrisa;

o a mindenkori id6j6rrisnak megfelel6 <iltrizk0d6s elsajrltittatrisa.

Mozsis:

C6lunk A gyermekek mozg6sig6ny6nek kieldgitdse, a harmonikus dsszeren dezel mozg1rs
kialakft6s6nak el6segit6se, testi k6pess6geik fejleszt6se, eg6szs6gtik meg6rz6se.

Feladataink:

. a gyermekek napi mozgitsig6ny6nek kiel6git6se;

. id6jirast6l fiiggrien a napi leveg6z6s biaosit6sa;
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' az udvaron taliihato mozg6sfejleszt6 eszkdzcik felhaszn6l6s6val v6ltozatos
mo zgilsform iik gyakoro ltat6sa;

o rendszeres mozg6ssal a testi kdpessdgeik fejleszt6se, gyermekek edz6se;

o riszisoktat6s lehetris6g6nek felkin6lisa;

o a multifunkcionrilis, mriflives palya adta lehet6s6gek kihaszn6ldsa.

Pihen6s:

C6lunk Nyugodt l6gkrir megteremt6s6vel a gyermekek d6lutrini pihen6s6nek biztosit6sa.

Feladataink:

' a gyermekek sziiks6gleteinek megfelel6en a nyugodt pihen6s felt6teleinek
megteremt6se;

. a gyermekek r6hangol6sa a pihen6sre.

7.2 Kdrnvezettuclatos magatartSs alakft6sa , Zdld Ovodrlink kiirnvezeti
nevel6se

Ovod6inkban a k6nayezeti nevelest a 21. szAzad elviir6sainak megfelel<ien val6sitjuk meg,

termdszetes m6don 6pitjtik be a kdrnyezettudatos magatartiist megalapo z6 tartalmakat.

Elkdtelezetten, napjaink ig6nyeinek, elv6r6sainak megfelel6en ismertetjiik meg a gyermekeket

a fenntarthat6 dletvezetds alapjaival. Pedag6giai programunkban a krirnyezet v6delm6hez 6s

meg6v6s6hoz, a fbnntarthat6sdghoz kapcsol6d6 szok6sok kialakit6s6t meghatiroz6
alapelveinkben kiemelt fontossiigri a gyermekeink 6n6ll6 v6lem6nyalkotiis6nak, d6nt6si
k6pe ss6 g6nek fej leszt d sdt se gf t6 pedag6gi ai attittid.

Az 6vodai nevel6s alapoz6 szerepet ttilt be, hiszen az els<i int6zn6nyes lehetos6g a gyermekek

6letkor6nak megfelel6 kcirnyezettudatos gondolkodiis 6s magatartiis alakit irsira.
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A tanullsi folyamat sor6n a fenntarthat6siig pedag6gi6j6nak k<izvetit6s6re t6g teret nyrijtunk,
el6segitjiik a pozit,iv lrzelmi viszony kialakul6s6t a term6szeti k6my ezethez, az emberi
alkot5sokhoz. Lehet6s6ge van a gyermekeknek ktilso helyszineken szervezett - a val6siig

felfedez6s6re iriinyul6 -, cselekv6sbe iigyazott krizvetlen tapasztalatszerz1,sre. Lehet6s6gtik van

a helyi hagyomiinyork, ndphagyom6nyok, szok6sok, valamint atirgyikultrira ert6kein keresztiil

is megismerkedni az:. oket k<inilvevd viliggal.

C6lunk:

A fenntarthat6s6gra nevel6s. A ,,zdld ovisiig" ismerts6gdnek propagiiliisa sor6n c6lk6nt

fogalmaz6dik meg a kcizvetlen 6s t6gabb krirnyezetre gyakorolt hatils sz6lesit6se, a

helyes 6s egdszsdges dletvitel, a komyezetbarifi szeml6letm6d tudatosft6sa,

n6pszenisitdse.

Az 6vod6s g)'ermekek kdrnyezettudatos szeml6letdnek 6s magatartilsrinak alakitiisa.

Az 6voda kdrnyezet6ben l6vo helyi k<iz<iss6gek 6rt6keinek megismerdse,

megismertetdse.

Feladataink:

a szem6lyes higi6nia fejleszt6se azegdszsl,ges 6s kdrnyezettudatos 6letvitel szokiisainak

kialakit6s6hoz;

ismeretek nltjt6sa gyermekeinknek arr6l, hogyan v6dj6k meg az 6l6ldnyeket,

kcirnye zettik et, ezek'hez i gazitv a a kf viinato s szok6sok ki al akf trlsdt ;

aktiv megtapasztaltatits m6dszer6vel vagy csoportos kir6ndul6saink sor6n, egyeni

besz6lget6sek, j5tsz6d6lut6nok, udvarrendez6s, hullad6kgytijtds alkalm6val bemutatjuk

6vodai neveldsiink ,,zold tartalmait", a k<irnyezettudatos 6rt6krendiinket.

Pedag6giai programunk reszet kepezi a Zdld 6voda Program mell6klet, amely mag6ba

foglalja a zold 6vodai kompetenc i6,kat, a krit6riumrendszer alapjin vdgzetttev6kenys6geinket,

a gyermekeink fejl6dds6ben bekdvetkezb pozitiv v6ltozlsokat, hum6ner<iforrilsainkat.
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dvodriink ztild jeles napjai

ovod6inkban sok6ves hagyomiiny egyes k<irnyezetv6delmi ,,zold"jeles napok megtinnepldse.
Jelesek, hiszen m6s tartalommal birnak, miis m6dszereket, eszk<izriket, ,,i.innepl6si m6dot,,
igdnyelnek, mint az ovodai h6tkdmapok. Ezeken a napokon ktildn<isen fontossil v:ilik a

krirnyezetrink v6dehne. A jeles napok tartalma,mondanival6ja a3-7 dves gyermekek szitmina
j6l ktizvetithetSkkd, 6rzelmileg kdzel hozhat6kk6 v6lnak hozzajvk. A felk6sziil6s, a
rrihangol6d6s, a ter'dkenys6get megelozo gyiijtrimunka felk6szit a jeles nap 6lm6nyeinek
befogadiisiira.

Kiiltinbiiz6 formiban megval6sul6 jeles napjaink:
o Eur6pai Aut6mentes Nap - szeptemb er 22.

. Allatok villgnapja - okt6ber 4.

o Yizvillgnapja - mircius 22.

o F<ild napja - .Lprilis 22.

o Madarak 6s f,ik Napja - Mrijus 10.

7 3 fi)rzelmi nevel6s 6s szoci aliz6ci6

Els6dleges fontossigfnak tartjulq hogy biztonsigos, szeretetteljes l6gkiirt alakitsunk ki,
amelyben a gyermekek i6t firezik magukat. Kdvetkezetes szok6s- 6s szabiilyrendszer
kialakitrisdval a gyermekek biztons6g6rzetlt er6sitjtik. Iderilis csoportldgkdr kialakitrisiival
viiltozatos tevdkenysdgeket, k<iztis 6lmdnyeket 6s a viiasztfis lehetos6g6t biztositjuk a
mindennapok sor6n. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek elfogadj6k egymrist. T6reksz0nk
arra, hogy olyan attittiddket alakitsunk ki a gyermekekben, amelyek a szrikebb , t6gabb
krirnyezeti.iv'hoz, a sziiLl<i ftildh<iz val 6 kot6d6siiket se gitik.

C6lunk:

Szeretetteljes, biztons6gos l6gkcirben kriz<is dlmdnyek biztosftiisa, pozitiv modell ny6jtrisa,
k<ivetkezetes szok6s- 6s szabiilyrendszer kialakit6sa, illetve a helyes viselkeddsform6k
gyakoroltat6sa.
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Feladatunk:

. az adott szitu6ci6nak megfelelo erzelmi reakci6k tudatositrlsa, megerosit6se;

o koz<iss6gi kapcsolatoker6sit6se;

o d,rzelmi intelligencia fejlesztdse;

o asszertiv viselked6snek teret ad5 szeml6let kialakitisa;

o alapvet6 6rintkez6si, udvariassrigi formdk elsajritittat6sa;

o avilasztrls lehet6s6gdnek biaosiuis6val a kciz<is tevdkenys6gekbe val6 bekapcsol6diis

elosegit6se;

. a gyermekek szociiilis 6rzdkenys6g6nek alakit6sa;

. a gyermek cinrill6srigra szoktat6sa, a fokozatosstig elv6nek figyelembe v6tel6vel;

o konfliktuskez-elo 6s probl6mamegold6 k6pess6giik fejleszt6se, sziiks6g szerinti

segitsdgnyrijtris;

o anehezpn vagy lassan szocializiihat6 gyermekek nevel6s6ben szakemberek

segits6g6nek k6r6se.

7.4 Anyanyelvi-, nyelvi-, kommunikdci6s- 6s 6rtelmi nevel6s, fejleszt6s

A besz6d 6s a gond,clkod6s szoros kapcsolatban ill, ezert az anyanyelvi nevel6st kiemelten

kezeljtik, mert eziital a gyermekek nem csak tisztribban 6s jobban fognak besz6lni, hanem

gondolkod6suk is fejl6dik. Az anyanyelvi-, nyelvi nevel6s az |vodai nevel6siink szerves

r6szer ithatja eg6sz napunkat, valamennyi tev6kenys6gi forma keret6ben megval6sul, a

szem6lyis6g fejlesztils eryiklegfontosabb 6s leghat6konyabb eszkiize. Olyan elmdnygazd,ag,

tev6kenys6ggel teli, besz6l6 k<irnyezetet, kellemes nlugodt l6gk6rt teremtiink, ahol a

gyermekek szivesen r5s b6tran besz6lhetnek, kdrdezhetnek.

Azovoditballpl gyermekek miir rendelkezrek bizonyos fokri kommunikativ k6pess6ggel, ami

mindegyiki.ikndl mils 6s miis szintri, ezdrt arra t<ireksziink, hogy megismerjtik a gyermekek

k6pess6geit, ismereteit, nyelvi kompetenciriit, mivel ezek neveldsiink alapj6ul szolg6lnak.

Ktiltin figyelmet forditunk a nemzetis6gi csalidokb6l 6rkez<1 gyermekek nyelvi fejletts6g6nek

megismerds6re, magl'ar nyelvti sz6kincstik b6vft6s6re. Az 6vod6s koni gyermekek kciz<itt egyre

tcibb a besz6dhibris, fejleszt6siikhoz logop6dus segitsdgdt vessztik ig6nybe. A felismert, kiemelt

20



kdpessdgti gyermekek segitdsdre is nagy figyelmet fordftunk, ds tehetsdgazonosft6sra irrinyitjuk

a nekik megfelel6 intdzm6nybe.

Nyelvi fejl6d6siiket pozitivan befoly6solja a helyes besz6dp6ldat ad6, v6laszt6kosankifejez|

nyelvi magatartiisunk. Fontos, hogy ehhez pozitiv 6rzelmi viszonyt alakitsunk ki a

gyermekekkel. Arra ttireksztnk, hogy min6l tribb anyanyelvi 6lm6ryt nyrijtsunk 6vod6sainknak

gyakori mond6k6zits, mes6l6s, 6nekl6s, bitbozits, drdmajittek hagyomiiny6pol6 tev6kenys6gek

ktizben is. A kommunik6ci6 6ltal erdsitjiik a gyermekek biaons6gdrzetdt, n<iveljiik

trij6kozottstigukat, gazdagitjuk ismereteiket, kapcsolataikat, <isztdncizztik, fenntartjuk

termdszetes besz6d ds kommunikrici6s kedvi.iket, fejlesztjtik anyanyelvi kultrirrijukat.

Az 6rtelmi k6pess6gek fejlesadsdt a gyermekek egy6ni 6rdekl6d6s6re, kiv6ncsisiigiira, 6letkori

sajiitossrigaira, valamint a megl6v6 tapasztalataira,6lmdnyeire 6s ismereteire 6pitve viiltozatos

tev6kenys6gekben val6sitjuk meg.

C6lunk:

A magyar nyelv helyes hasmrilat6nak, szeretetdnek kialakftasa, a term6szetes beszdd, a

besz6dkedv <isztdnz6se, fenntartiisa. A gyermekek kognitiv k6pess6geinek, kreativitiisuknak

fej leszt6se a ktilcinbciz6 tev6kenys6gek, tapasztalatok, 6lm6nyek 6ltal.

Feladataink:

. az anyanyelv ismeret6re, szeretet6re nevel6s;

. a magyar nyelv sz6ps6geinek, 6rnyalatainak megismertet6se modell 6rtdkri

kommunik6ci6val;

o 6rzelmi biaons6got ny[jt6, befogad6, tilmogat6, kdrnyezet megteremt6se;

o nyelvhelyess6gi 6s besz6dhibrik korai felismer6se, sziiks6g eset6n a gyermekek

szakemberh ez tortdno ir6nyit6sa ;

o besz6dkedviik felkelt6se, fenntartlsa;

. az egydni kdpess6geknek megfelel<i differencitil6s;

. a gyermekek beszdd6szlel6s6nek, besz6d-megdrt6s6nek fejlesztdse;

. spont6n beszddhelyzetekkel besz6daktivit6suk fokozisa;

. a gyermekek nyelvi kompetenci6inak, ismereteinek feltrir6sa;

. a gyermekek szem6lyisdgfejl6dds6nek segft6se, szemdlyre szabott, pozitiv

visszaj elz6ssel, meger6sft6ssel, 6rtdkel6ssel;
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o kifejezok6szs6g, rinkifejez6s segitdse b6bozissal, dramatizAl6ssal, drrimajrit6kok

alkalmazi.siwal;

. a nyelvi- 6s kommunik6ci6s k6pessdgeik kibontakortatisa;

o a kommunikrici6n tfli, metakommunikativ krizl6sek alkalmazixa;

' az irodalmi mtivek irrinti 6rdekl6d6s felkelt6se, fokozasa 6letkornak megfelelo irodalmi

6lm6nyekkel;

o spont6n 6s tervezett anyanyelvi j6t6kok be6pitdse az egydn 6s a csoport fejletts6gi

szintj 6nek megfelel6en;

' a gyermekek fejl<id6s6nek nyomon kd,vet6se, fejlesz6si lehet6s6gek megbesz6l6se,

sztil <lk ti.j eko ztathsa;
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t. AZ ovoDAI ELET TEyEKENysEGFonvrAr

g.r .rArrcr

A jritdk a kisgyermekkor legfontosabb 6s legfejleszt6bb tev6kenys6ge, 6s igy az6vodai nevel6s

leghat6konyabb eszkcize. A gyermek jatdka rink6nt vdllalt, szabad, orcimteli 6s tobbnyire

vrigykiel6git6 tev6kenys6g. Nincs semmi olyan egy6b tev6kenys6g ebben az dletkorban, amely

olyan m6rt6kben v<llna kdpes hatni a gyermekek szinte valamennyi pszich6s, motoros 6s

szoci6lis szem6lyis6gkomponens6re, mint a jitdk. Mivel a gyermekek 6nje legoszint6bben a

jritdk sor6n mutatkozik meg, a j6t6ktevdkenysdgtik megfigyel6s6vel tudjuk a legpontosabb

informiici6kat gy[ijteni a gyermekekrSl. Mindezek ismeret6ben a szabad j6t6k kiemelt helyet

foglal el 6vodiink 6let6ben.

C6lunk:

Olyan viiltozatos hellyzeteket, feltdteleket teremteni, melyek a legjobban segitik a gyermekek

<infeledt, szabad j itekifi , a szem6lyi s6 gfej l6d6 stik 6rdek6ben.

Feladataink:

a nyugodt l6gk<ir 6s az elm6lyiilt j6t6k felt6teleinek kialakit5sa;

a napirenden beltil elegend<i id6 6s hely biaositisa a jifiek szitmfura

min6l hosszabb ideig tart6 egybefligg6 jetdkid6 megteremt6se;

a j i*ek,ho z sz0ks6 ge s e szk<i z<ik fo I yamato s bizto s itiisa,

<itletek, lehetSs6gek, helyzetek teremt6se a sokszinri jrit6k kialakul6s6hoz;

a kezdem6nyez6seket a gyermekek spontrin j6t6k6b6l inditsuk;

a j irtek szem6 lyi s6 g fej I e sztS hat6siinak tudato s alkalmazAsa;

az egyeni 6lm6nyeken tril, k<izds 6lm6nyszerz6si lehet6s6gek biaositdsa;

sztiks6g eseten bekapcsol6dunk a jit5kba, egyiitt j6tszunk a gyermekekkel (sziiksdg

szerint alii-, mell6rendelt-, vagy vezet<i szerepben);

a lehet6s6g megteremt6se, hogy a gyermekek egy6ni citletei 6s k6r6sei

megval6sulhassanak;

a gyermekek jrit6krinak objektfv szempontok alapjrin t<irt6n6 megfigyel6se 6s 6rt6kel6se;

a gyermeki konfliktushelyzetek mindl <,n6ll6bb megold6si m6dozatainak

megismertet6se;
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' a jii6kot-, mint <isszetett tevdkenysdget -, kcizvetett m6dszerekkel befolyrlsoljuk a

neveldsi c6lok el6r6se 6rdek6ben.

Emellett olyan tulajdonsrigok fejltld6s6nek el<isegit6se a feladatunk a j6tdk sor6n, amely k6s6bb

a t6rsadalomba val6 beilleszkeddst nagym6rt6kben el6segitheti, rigymint :

. a t6rsakkal val6 egyiittmtik<idds;

. a jrltdkon beliili rin6ll6s6g;

. a miisik gyermek jritdk6nak tiszteletben lrrrtilsa;

. kezdemdnyezokdszs6g;

. kivrir6s k6pess6ge;

. miisokmozgr5sit6s6nakkdpess6ge;

. azal6- ftil6rendelts6gi viszonyok <ink6ntes kialakitrisa;

' megfelel<i kommunik6ci6s strat6giilk (egyezked6s-egyeztet6s, a mindenkori

legoptimtllisabb megoldrlsok megtal6l6sa 6rdekdben).

Mtidszertani alapelveink:

o a biztonsrigos jrit6k felt6teleinek megteremt6se, fenntar&lsa;

o annak biztositdsa, hogy a szabad jitek ttilsrilya 6rv6nyesi.ilhessen;

' az elmdlyiilt, nyugodt jrlt6k lehet6s6g6nek megteremt6se 6s fenntartiisa;

c a jatsz6helyek alakitisa a gyermeki ig6nyeknek megfelel6en;

' a gyermek erzelmi alapri 6lm6nyeinek, ritleteinek kdtetlen formriban trjrt6nri

kibontakoztatisa;

. a gyermeki jrit6k <indll6s6g6nak tiszteletben tart6sa.

A jit6l*ezet6s 6ltal6nos elvei:

o preferdljuk a szabad jatdk els6dlegess6g6t;

o a saj6t t6rgy - targyi krirnyezet feletti kompetencia er6sit6se;

o szoci6lis 6s t6rsas elismerds elnyer6se;

o st6tuszv6lt6slehetds6ge;
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a mindenkori fejletts6gi szintnek megfelel6 differenci6lt jrit6ktev6kenys6gek

t6mogatixa;

6ltalrinos elv6riisok helyett az egydni karakterek pozitiv er6sit6se;

e gyd ni tap asztalat pre feriililsa ;

az elv 6r isok verbSlis me gfo galm azhsa helyett, szem6lyes p6ldaadrrs ;

a jitdkirinyitris m6dszer6t viiltsa fel a trimogat6, reflektiv m6dszertan;

a jrit6keszkoz fitaddsa 6nk6ntes;

pozitiv erkdlcsi elismer6s preferrll6sa.

Jft6kforrnSk:

Gyakorl6jdtdk:

Gyakorl6j6tdk soriin olyan rijszeni cselekv6ssort ism6telget a gyermek, amely cir<imet okoz

neki. E j6t6k kiindul6pontja a vdletlen mozgiisb6l, cselekv6sb6l fakad6 siker, amely rijra meg

rijra ism6tl6sre k6szteti a gyermeket. Az ism6tlds k6sobb ritmikussri v6lik, vagy valamilyen

elore meg nem szabott spontiln kialakul6 szabily szerint megy v6gbe. igy v6lik a funkci6

gyakorliisa i6tekka, cirtimforrrlssri. A gyakorl6 jrit6kban fontos szerepe van a,,magam csiniilom,

miir fudom, motivumnak is, ezdrt fontos tenyezoje az ,,6n tudat" kialakulas6nak. A
gyakorl6j6t6k a 3-4 eves korosztiiy jellemzo tev6kenys6ge.

Szerepjdtdk:

A szerepjiit6k a gyakorl6jrit6k keretei k<iz<itt bontakozik ki 6s 6vodrlskor v6g6re 6ri el kifejlett

formrlj6t. Ezazaj6t6kforma, amelynek keret6n beltil a gyermekeknek a legt<ibb alkalmuk nyilik
arra, hogy a t6rsas viselked6s ktkinb<iz6 form6it gyakoroljrik. A gyermekek szerepj:lt6ka

ismereteiket, tapasztalataikat, elkdpzel6seiket 6s az ezekhez kapcsol6d6 6rzelmeiket tiikr<izi

szubjektiv m6don. Jrit6kukban - ktil<inrisen - a hozzaj* 6rzelmileg k6zehill6 feln6tteket 6s

t6rsaikat utfunozzilk. Azonosulnak a feln<lttek cselekv6seivel, megnyilviinuliisaival,

megjelenitik a feln6ttek 6s a gyermekek kapcsolatait.
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Szabdlyjdtik:

Olyan tev6kenysdge a gyermeknek, amely meghatirozott szabrilyok szerint zajlik, igy m6r

bizonyos fokri szab6lytudatot feltetelez. A szab6lyok hatirozz6k meg a jifilld<ezd6s m6djrit,

menet6t, befejezdset, egy-egy szakaszfinak leziri.sirt. A j6t6k meghatdrozza a gyermek

magatartiis6t, egymtishoz 6s a csoporthoz val6 viszonyrit. A szabrilyokat <ink6nt v6llalj6k, 6s

nem vdlto^athatiilk meg cinkdnyesen a jrit6k sorrin. Ez az a jatdkfajta, amelyben a legjobban

fej l6dik szab6lytudatuk 6s kudarctrir6 k6pess6giik.

Konstrukci6s jdtdk:

A j6tdk l6nyege: rnaga az alkotirq mely fejlettebb pszichikus funkci6kat feltdtelez. A
gyermekeket az alkotas 6rcime, a sokf6lek6ppen rissze6llithat6 6pftoelem kdszteti a

konstru6l6sra. Konstru6l6s sor6n nem csak az a fontos, hogy mit hoz l6tre a gyermek, hanemaz

is, hogyan, mikdppen alakul ki a konstrukci6. A c6ltudatos cselekv6s vrllik a jrit6ktev6kenys6g

alapjixir.

Dramatizdlds:

Olyan tev6kenys6g, amely sor6n a gyermekek irodalmi 6lmdnyeiket szabadon v6lasztott,

kcitetlen m6don jelenithetik meg. Dramatiziiiisukban olyan 6lm6nyeket, 6rzelmeket

elevenftenek meg, arnelyek ktizel 6llnak hozzi$vk, foglalkoZatjrik 6ket. Lehet6s6getnyijt eza

jrit6kforma arra is, hogy fjra 6ljenek olyan, esetleg frusztrill6 hat6ssal bir6 6lm6nyeket is,

amelyeket csak nehezen, vagy egyiitalSn nem tudnak feldolgozri. A gyermek az efi. k<ivet6

cselekv6s 6ltal dolgozza fel a mese kapcsdn felmertil6 fesztilts6geket, mel5mek egyik formrija

lehet a dramatikus iatek. Iitrejdttlhez elengedhetetlen a gyermekek gyakorl6 6s

szerepj ritdkrib6 I j <iv6 tapasztalata.

Borkicsolds:

A bark6csol6s olyan jrltdkforma, melynek sor6n megl6v6 eszk<izb6l kreativ m6don valami rijat

hoz l6tre a gyermek, legyen az jittekeszkoz, egyszenibb aj6nd6ktrirgy vagy dekorilci6. Az igy

elk6szitett j6t6keszkcizrik gazdagitj6k a gyermekek szerepj itt€kfit, dramatizililsit.

Alkalmazott m6dszereinlc

Besz6lget6s, mintaad6s,magyarlzat, kipr6brll6s, tanakodrls, kfsdrletezds, v6lem6nykdr6s, vita,

vizsgii6dirs, kutatiis, k6telked6s, provok6liis, rdvezetes. ritletad5s, kis6rletez6s, ellenrirzds,

p ozitiv me ger6 sitd s, 6rtdkel6 s, dic s6ret, buzditiis, p6ldamutat6s.



Pelt6telek:

nyugodt, denis l6gk<ir pozitiv attitriddel 6s konstruktiv konfliktuskezel6ssel

(gy it rtes I gy6ztes kimenet) ;

elegend6 id6 biztosit6sa;

rugalmasan alakithat6 t6r biztosit6sa;

elegendtl, k6pess6geiknek megfelel6 v6ltozatos tevdkenys6get lehet6v6 tevo

j rit6ke szkOzcik felkf n6l6sa.

8.2MOZCAS

A mozg6sos j6t6kok, tev6kenys6gek, feladatok rendszeres alkalmaz6sa kedvezoen hat a
kondicioniilis kdpess6gek kciziil ktildndsen az ero es az iil6k6pess6g fejlodds6re, amelyek

befoly6solj6k a gyermeki szervezet teherbir6 k6pess6g6t, egdszs6ges fejl6d6s6t. Fontos

szereptik van a helyes testtartiishoz szi.iks6ges izomegyensrily kialakul6s6ban, feler6sitik,

kieg6szitik a gondoziis 6s eg6szs6ges 6letm6dra nevel6s hat6sait. A komplex testmozgisok

egyiitt hatnak a gyermek szem6lyis6g6nek fejl6d6s6re (iinkontroll, szabdlykiivet6 tdrsas

viselked6s, eryiittmiikiid6s).

C6lunk

Az 6vodai mozg6sfejleszt6ssel alapvet6 cdlunk a gyermekek termdszetes mozg6skedv6nek

megtirz6se 6s a mozg6s megszerettet6se. A rendszeres mozgiissal az eg6szs6ges 6letvitel

kialakit6s6hoz fontos alapok megteremtdse, valamint a mozgistapasaalatok b5vit6se. A

megfelel6 mozg6sk6szs6g kialakitilsa, atesti kdpess6gek, a fizikai er6nldt fejleszt6se, valamint

mozg6son keresztiil az ertelmi struktur6k 6s a szoci6lis k6pessdgek fejlesadse. A mozg6s

segits6g6vel igyeksztink az idegrendszert megfelel6 fejletts6gi szintre juttatni, mely 6ltal azagy

funkcion6lis egys6gei is <isszehangoltabb mtikrid6sre lesmek kdpesek, ezfultal a gyermekek

k6pess6 vrilnak a finomabb mozgSsok elv6gz6s6re, mint pl. a ceruzafog6s, viselkeddstik pedig

kiegyensrilyozottabbiv:ilik. Ha a gyermek ebben a korban nem kapja meg a megfelelo mozg6si

lehet<is6geket, moto.ros k6pess6gei visszamaradhatnak, 6s ez kihat a szellemi fejl6d6s6re,

lrzelmi 6let6re 6s szervezet6re egyarSnt, amely negativan befolytlsolhatja k6sobbi iskolai

teljesitm6ny6t is.
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Feladataink:

sokszinti, v6ltozatos 6s rirtimteli ,lrzelmi biaons6gban zajl6 gyakodrlsi formrik, jritdkok

felkinSklsa;

a gyermeke.k dletkori saj6toss6gainak, elt6ro fejlod6sbeli titemiiknek figyelembe

v6tel6vel kiilcinb<iz5 mozg6sos tev6kenys6gek tervez6se;

elegend6 ism6tl6si alkalom 6s megfelel6 szimri gyakorl6si lehet6s6g biaosit6sa;

a m6dszertani terminol6gia alkalmazilsa, a gyermekek 6letkori saj6tossilgainak

megfelelo mdrtdkben;

minta6rtdkti gyakorlatbemutatiis, vagy magyar|zattal kis6rt bemutattat6s alkalmaziisa;

a pozitiwmok kiemel6s6vel dsztdn<izztik a gyennekeket az elvirt mozgits

megval6sitirsbra:

differenci6lt feladatok adi,sival a nagy- 6s finommozg6sok, egyensrily6rzdk, tests6ma,

fi zik6lis ercinldt, szem-kez-l6b koordinrlc i6 fej le szt6 se ;

sztil6k ciszt6nz6se, motivillilsa arra, hogy mindl tdbb mozg6si lehet<is6get biztositsanak

gyermeki.iknek az 6vodan kiviil is ( kiil6nbdz6 sportegyesiiletekn6l).

Sz ab ad mo z gd s o s j dt d k (c s op ort s z o b db an, udv ar on) :

Az 6vodiba keriil6 eg6szsdges gyermekek szeretnek ugriindomi, futkiirozni, csfsmi - m6szni,

mozogni. Az tiket ktiriilvev6 felnottek szeml6letdt6l 6s a megfelelo felt6telek megteremt6s6t6l

fligg, hogy megmarad-e term6szetes mozgtiskedWk. Fontos feladatunk ezdrt,hogy megorizzik,

ha sziiks6ges, felkeltsiik ezt a mozgiiskedvet 6s tudatosan 6pitstink 16. Lenyeges a megfelel6

motivtici6, a mozgiisra inspir6l6 biztons6gos krirnyezet kialakitrlsa, amozgdsos tev6kenys6gek

pozitiv meger6sit6se, a szi.iks6ges 6s el6gs6ges szabrilyok megtanitiisa. A szabad

jrit6ktev6kenys6gben cdlunk az, hogy minden gyermek megtal6lja a fejlettsdg6nek,

6rdeklod6s6nek, temperamentumiinak legmegfelel6bb tev6kenys6 get.Mozgits sor6n tanuljanak

meg egymishoz alkalmazkodni, tartsiik tisZeletben egynist. A j6 hangulatri tev6kenys6g a

gyermekek szirmlra pozitiv 6lm6nyt nyrijt, ez rijabb cselekvdsre k6szteti oket, igy a mozghs

term6szetes m6don eptil be a gyermekek spont6n tev6kenys6geibe, szokiiss5, ig6nny6 v6lik.
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Mindennapos mozgcis:

Minden korcsoportban naponta egyszer,10-20 perces id6tartammal szeweznik meg a d6lel<iu

folyam6n. Lehet<isdg szerint megfelel6 rvhivatban a szabadban, j6 leveg6n tartjuk, de ha ez

akadiiyba iitktizik, akkor ablaknyitrissal gondoskodunk a friss leveg<lrol. A tev6kenysdg

tartalmifi az 6vodapedag6gus hatfuozza ffieg, tdrekedve a j6t6kossiigra, a teljes test

megmozgat isira, a pozitiv 6lm6ny nyrijtdsrira, szem el6tt t arfra agyermekek fej letts6gi szintj 6t.

A viitozatoss6gra t6rekedve megval6sulhat zen6s torna formi$ihan is 6s alkalmazhatunk

ktilcinbdzti k6zi szereket is. A gyermekeknek megfelel6 terhel6st biaositunk az aktivit6si

szintek vdltonatisixal. Az ily m6don kivriltott fizikai cselekv6si kedv el6hfvja 6s er6siti a

szellemi aktivitrist is.

Ir dny it ot t t ev d ke ny s i: gM nt :

Ez az a tevdkenys6g, melyet minden korcsoportban kdt<itt szewezeti form6ban, heti egy

alkalommal tartunk. Amennyiben lehet6s6g vanra, a tev6kenys eget azudvaron, a friss levegrin

val6sitjuk meg, ha ez nem lehets6ges, akkor ablaknyitrissal juttatjuk a gyermekeket oxig6n dtis

leveg6hdz.

A tev6kenys6gek megtervez6s6n6l mindig figyelembe vessziik a csoport 6ltal6nos fejletts6g6t,

a fejl6d6s iitem6t. Ehhez igazodvad<intjtik el az egyes mozg6sformrlk ism6tl6s6nek a szfumifi es

intenzit6siit. A feladatok v6grehajtdsinil nem az az els<idleges c6lunk, hogy a gyermekek

ttik6letesen kivitelezve vegezz1k el a gyakorlatokat, ink6bb olyan k6szsdgek ds k6pessdgek

kialakftdsrira tcireksziink, amelyek majd el<ise gitik azegyre pontosabb mozg6s elv6gzds6t is.

A mozgiis tev6kenysdgek anyaga az atl5tikai, toma, illetve j6t6kjellegti gyakorlatokb6l tev6dik

tissze. A j6tdkot, a j6tdkossrigot alapvet6 eszk<izk6nt drtelmezztik 6s alkalmazzuk, a feladatt6l

ftigg<ien eszkozk6nt vagy c6lk6nt. Alkalmank6nt speci6lis gyakorlatokat is beiktathatunk a

testalkati deformit6sok megeloz6se 6rdek6ben (l6bboltozat er6sites, gerinctorna).

M6dszertani alapelveink:

a gyermekek mozogjanak sokat;

a mozg6sos f<>glalkozitsok anyaga egym6sra dptiljcin, betartva a fokozatossrig elv6t;

eg6szs6gtik ,5s testi 6ps6gtik meg6v6sa 6rdek6ben a jdtlk 6s tornaeszk6z<jk

biaons6gosak legyenek;
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a mozgas a g,yermek szdmira 6lmdnyt, sikert, tanuliisi lehet6s6get adjon;

szem el<itt tartjuk, hogy az6rt6kel6s a jiltekfolyamatdra ir6nyuljon, ne a v6geredm6nyre;

er6sitjiik akarati tulajdons6gaikat, egytittmtikrido 6s probl6mamegold6 k6pess6gtiket;

a rendszeres testmozgiis biztosftrisrlval hozzrijrirulunk az eg6szs6ges 6letm6d

szeml6l et6nek formdllsiihoz;

A tev6kenys6g sorf n alkalmazott mt6dszereink:

R6hangol6s, a motivilci6 fenntartrisa, bemutat6s, bemutattat6s, felid6z6s, magyariuat,

<iszt6nz6s, buzditiis, b6torit6s, szemdlyes minta- 6s p6ldaadiis, kiviir6s, ttirelem, pozitiv

megerositds, differenci6lt feladatadris, differenci6lt segits6gadiis, probl6mamegold5s,

6nellenorz6s ig6nye.

Felt6telek:

amozgils megval6sitirsirhoz sztiks6ges hely, elegend6 id6, rugalmas napirend,

friss leveg6,

megfelel6 ruhiuat

biztonsiigo s, viiltozato s, szines e szk<iz<ik.
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8.3 VERSELES, MESELES

A mese 6s a vers kiiliiniisen alkalm:as az 6vodfs gyermek szemlr6letm6dj{nak 6s

vilrigk6p6nek formil6s{ra, a k6s6bbiiek sor6n hozzijhrul - ^ bels6 k6pi vildg

megteremt6s6vel - az 6rt6 olvas{s k6pess6g6nek megalapozisiitoz. Visszaigazolja a

kisgyermek szorongdsait. es egyben feloldhst es rnegold6st kindl.

C6lunk:

A3-7 6ves korri gyermekek 6rzelmi, erkcilcsi 6s 6rtelmi fejlod6s6nek elosegit6se, nyelvi- 6s

kommunik6ci6s kdpessdgeinek fejleszt6se a gyermekirodalom esz6tikai, mtiv6szi hatrisaival.

Fonto snak tartj uk a komplex 6 lrn6nynyrij tiist, szem6lyi s6 gfej le szt6 s t.
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Feladataink:

. megfelelo alkalom teremt6se - a spontiln helyzetek kihasm6hlsiival is - naponta a

mond6kinisra, versel6sre, mesehallgat6sra;

o megfelel6 hely 6s hangulat kialakftrisa az irodalmi mtivek rlt6l6s6re;

. az irodalmi miivek kiv6lasztiisdndl az adott gyermekcsoport k6pess6geinek 6s 6letkori

saj ritoss6gainak fi gyelembe vdtele ;

o fokozatoss6g, tervszeriis6g 6s rugalmass6g szem elott tartrisa a munk6nk soriin;

o viitozatos eszk<izdkkel <isztdndzziJk a mes6k, versek meghallgat6siit, tanul6siit;

o elegendti lehet6s6get biztosit6sa a gyermekek szitmira a mes6k, versek rtnrlll6

b6bo ztlsrlho z, dr amatizitli.sitho z;

. a grltl6sosabb gyermek r6szvdtelre bitoritisa, risztdnoz6se motiviil6 k<irnyezet

megteremt6s6vel, egy6ni b6nrlsm6ddal;

o a mond6k6k, versek ritmusiinak meg6reztet6se, hangulatfunakittdreztetdse;

. a gyermekeket a ktildnbozti mesefajt6kkal, klasszikus 6s kortrirs mrivekkel egyarrint

ismerkedjenek meg;

o a mes6kben, versekben szerepl6 ismeretlen fogalmak jelent6s6nek magyaritzata,

o annak lehetov6 t6tele, hogy a gyermekek eljussanak bitbszinhitzba, szinhitzi

gyermekeload6sokra;

. az 6n6ll6 mes6l6shez, biibozishoz, dramatizitlilshozeszk<iz<ik biaositrisa;

. besz6lgetdsek kezdem6nyez6se a ktilvilig 6s az emberi belsri vil6g legf6bb 6rzelmi

viszonyair6l, a me gfel el5 vi selked6 sformrlkr6l ;

. 6ljiink az irodalmi alkot6sokban rej16 sokszimi nevel6si lehet6s6gekkel.

M6dszertani alapelveink:

o 6rjiik le, hogy a gyermekeknek legyen kedvenc mes6je, villaszthassanak szabadon

mes6t, trirtdne'tet az ismert irodalmi 6rt6kek kriziil;

. vegyiik figyelembe a nem magyar ajkri gyermekek anyanyelvi kincseit is;

. arra tdrekedjtink, hogy a gyermekek szeress6k, szivesen hallgass6k a mes6t, verset;

o teremtstink olyan helyzeteket, amely nem hat zavar6lag a mesehallgat6 6s az egyeb

tevdkenys6ggel foglalkoz6 gyermekek sziim6ra;
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o tegyiik lehetriv6, hogy a gyermekek mese6lmdnyeiket rijra rlt6lhess6k jiit6kkal, vizurilis

tev6kenys6gekkel;

Alkalmazott mrf dszereink

Bemutat6s, b6bj6tdk, besz6lgetds, magyarilzat, 6szt<inz6s, buzdit6s, b6torft6s, pontiv

meger6sit6s, szeml6ltet6s, gyakorl6s / ism6tl6s, a gyerekek lehet6s6g szerinti <rn6ll6

mesemond6sa, mese folyat6sa, befejezdse, meseh<isr6l vagy kulcsszavakr6l val6 mesemond6s,

ismert mese iltstruktur6lilsa, mesemondiis eszkdzdkkel, eszk6z6kr6l, mese-mitizil6s

(n6majrit6k, mozdulat, gesztus, mimika), alkalmazott gyermeki b6bjAt6k, dramatikus ja6k,

mesedramat iziiits, diavetit6s.

Felt6telek:

a mes6l6shez sziiksdges optim6lis ldgk<ir, id6 6s hely megteremt6se, megfelelS eszkdzdk

biztosit6sa;

. megfelelo sziimri es mindsdgti k<in1,y felkinril6sa;

8.4 ENEK. ZEN]E, ENEKES TATTIX, GYERMEKTANC

A zene olyan emberform6l6 erovel bir, amely kihat az egdsz szemdlyisegre. fogdkonny6 teszi a

sz6p befbgadasara, form6lja izleiset ds emberi rnagatart6sat. A rendszeres zenei nevel6s

fejleszti a g1r'ermek megfigyel6k6pess6gr!t, eml6kezet6t, serkenti logikus gondolkodfs{t,

tehrit nagym6rt6kben hozzijirul az 0rtelmi fejl6d6shez. A zenei nevelesen keresaiil

elosegidi.ik a gyermekek drzelmeire hatva az esztetikai eruek es a kozossegi erzds csirainak

fejlodes6t, A kozds 6nekles fegyelmezettsreget, dnuralmat kiv6n, ezirltal fejlodik a gyermek

akaratereje is. Zenei flmenlt az o.vodaban a kcjzris eneklds ni.ujt.

C6lunk:

Az 6vod6saink szivesen 6nekeljenek, mondokivzanak, j6tsszanak 6nekes j6tdkokat a

mindennapok sorrin. Az 6nekl6s, zen6l6s nyrijtson rirdmet sz6mukra 6s v6ljon a mindennapjaik
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rdszdvl. Folyamatosan fejlodjenek zenei kdpess6geik - az igdnyesen megv6lasztott mriv6szeti

alkot6sok hatAsitra -, a ritmus, az egyenletes ltiktet6s, az enek, a hall6s, a mozg6s, 6s a

kreativitiis tertilet6n. A kulcskompetenciSk megalapozris5t, fejleszteset szem el6tt tartjuk

/szem6lyes, szoci6lis, kognitfv, speciillis, nyelvi-kommunikrici6s kompetenciakl. Az 6nekl6si

kedv felkelt6s6vel c6lunk az rir<im 6t6l6s6nek, gritl6sok old6s6nak biaosit6srival a belsci

motivillts6g 6s dnkifejezds segit6se 6s dnismeret alakitiisa. Fontosnak tartjuk a gyermekekmin6l

ttibb zenei 6lm6nyhez juttat6s6t, amely megalapozhatja zenei anyanyelviiket, a zene irdnti

6rdeklod6stiket, a ze.ne szeretet6t.

Feladatunk:

zeneileg rilland6an kepezzJk magunkat;

a gyermekek 6rz6kel6s6nek, 6szlel6s6nek, figyelm6nek, emldkezetdnek, k6pzelet6nek,

gondolkoddsiinak, koncentr6l6 k6pess6g6nek, mozgiisiinak, kreativit6s6nak fejlesztdse;

azadott korcsoport 6letkonihoz 6s kdpess6gszintjehezigazodo, ig6nyesen kiv6lasztott

6s dssze6llitott, dal-, 6s zenei anyagkiv6laszt5sa;

a nemzeti kulturdnk drtdkeinek, a gyermekek 6rzelemvil6grinak gazdagitisa, erzelmi

biztons6grinak me galap oz6sa;

ahagyomitnf iipoliis hangsrilyozasa, amelyekhez 6nekes n6pi j6t6kokat, mond6k6kat,

dlbeli j 6tdkokat alkalm arunk;

az tinnepekhez, hagyomrinyokhoz, jeles napokhoz kapcsol6d6 szokdsok, dalok,

mozg6sform6k, zen6ket megismertet6se, megkedveltet6se a gyermekekkel;

a gyerekek zenei izlfsvillgrinak formril6sa oly m6don, hogy zenehallgatdsi anyagk6nt

viilogatunk mtis n6pek dalaib6l, komolyzenei mrivekb6l, magyar ndpdalokb6l 6s

ig6nyes mridalokb6l, figyelembe v6ve a nemzetis6gi 6s etnikai kisebbs6gi kultrir6t, a

gyermekek h<>v atarto zds6t i s ;

az el6ad6sm6dunk, tisila, megfelel6 hangmagassrlgban t6rt6nri 6nekl6stink,

mozg6skultur6nk, hangszerhaszn6latunk, kommunikrlci6nk, legyen p6lda6rt6kri,

mindennapi zenei 6lmdny a gyermekek szdmira.

a zenei fejleszt6s megval6sit6sa csoportszob6ban 6s szabadban egyarrint, a term6szet

hangj ainak, k incseinek felhaszniiliis6val ;

a helyes testtartiis kialakit6sa, eszt6tikus, harmonikus sz6p mozgSs fejlesztdse, a

mriv6szi fo gdkonys6guk alakitrlsa;
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. a zenei k6pess6gfejleszt6ssel p6rhuzamosan rircimteli, drzelem gazdag, sz1p, tiszta

6nekl6sre szoktat6s;

o a c6lnak megfeleltien tudatosan alkalmazzttk a digit6lis eszkriz<iket az 6rdekldd6s

felkelt6s6re, ismeretszerz6 s fej les zteser e.

o dertis, oldott l6gktirt megteremt6se, a zenei eszkrizrik szabad viiasztitsirval, az

6vodapedag6gus zenei elmenynyrijt6s6val ;

' a gyermeki k6pess6gek 6s adottsiigok tiszteletben tartdsilal az egymisra val6

odafigyel6s 6s az egymLissal val6 egyiittmtik<id6s kialakit6sa;

o viiltozatos tev6kenys6gek 6s m6dszerek alkalmazAsixal az ig6nyes zene napi

folyamatba val6 be6piil6s6nek biztositrisa;

o a tehetsdggondozits, az egydni k6pess6gek kibontakoztatisa;

M6dszertani alapelveink:

. olyan oldott l6gk<irt kialakittisa, amely soriin a gyermek k6pzelete, alkot6kedve

aktiviz616dik;

o min6l ttibb alkalmat teremtsiink arra, hogy a gyermekek oszt<inris alkot6 hajlama

kibontakozhasson;

o tartsuk szem eltitt a fokozatossiig elv6t, a zenei tartalom, anyagfeldolgozis ilban, a

zenei k6pessdgek fej leszt6s6ben;

. a gyermek k6pessdgeinek, adottsiigainak tiszteletben tartiisa.

Felt6telek:

. hely, id6, tiszta leveg6 bizosit6sa az egdsz nap folyam6n;

o hangszerek, egy6b ritmus 6s zenei eszk<iz<ik, kell6kek el6rhet6 helyen legyenek minden

csoportban;

o audio eszk<iz6k, IKT eszkrizcik, stb.;

A tev6kenys6g sorin alkalmazott m6dszerek:

Motiviici6, elok6sziti:s, r6hangol6s, 6rz6kenyit6s, meg6reztet6s, hangulatteremt6s, bemutat6s,

besz6lget6s, ttibbsztiri ism6tl6s, rij dal megkedveltet6se, rij ismeretekhez juttatirs, ismeretek

bovit6se, ism6tl6s, felid6z6s, jatek szabilyrlnak megismertet6se, vagy feliddzdse, gyakorl6s,



gyakoroltat6s, szem6lyes p6ldamutatis, utinzils, cselekedtet{s, j6t6koss6g, 6nekes p6rbesz6d,

kdrd6s-felelet j6tdk, eszt6tikai 6lm6ny nyrijtrisa, pozitiv meger<isit6s, egy6ni k6pess6gek

kibontakoztat6sa, egy6ni megsz6lal6s, 6nekl6s bifiorithsa, risztcinz6s, <inbizalom fejlesztdse,

tehets6ggondozits, segitsdg, ellenrirz6s, 6rtdkelds, hibajavitris, dics6ret, cselekedtet6s, k6r6s,

felsz6lit6s, pilrbeszdd, kiemel6s, megfigyeltet6s, felfed eztetes, risszehasonlit6s, kiilinbs6gek

meg6reztet6se, felisrner6s, megnevezds, megbesz6l6s, 6rz6keltet6s.

8.5 RAJZOLAS, FESTES, MrNTA ZAS, rcrtZfiVruNKA

A rajzoLis, fest6s, mintizfs, barkicsolfs, k6palakitis, k6zimunka mind fontos eszkiize a
gyermek szem6lyisEgfejleszt6s6nek E tevdkenysdgek riltal fejl6dik a gyermekek k6pi -
plasztikai kifejezok6lress6ge, kompon6l6, t6rbeli tajekoz6d6 ds rendezok6pessege. Gazdagodik

6lmdny esfantilziaviltriga, sikbeli, tdrbeli, forma (alak-h6ttdr viszony) ds szink6pz ete. Azegy6ni

fejletts6ghez, kdpesr;6gekhez igazodva a vizu6lis nevelds elosegiti a gyermekek k6pi

gondolkod6s6nak fejlt6d6s6t, esztdtikai 6rzdkenys6gtik, sz6p irrinti fog6konys6guk alakulils6t.

Cdlunk:

Ismerkedjenek meg min6l tobb ihrSzol5si technik6val, formtil6djanak a vizu6lis alkotdshoz, a

befogad6shoz sziiks6ges k6szs6geik. Alakuljon k6ztigyess6giik, esa6tikai ig6nyiik. Legyenek

k6pesek a kreativ tinkifejez6sre, szfvesen ismerkedjenek mrialkot6sokkal, n6pmrivdszeti

remekekkel. Mutassanak 6rdekl6d6st a mrilt 6s a jelen 6rt6kei irrint. Nem a tev6kenys6g soriln

l6trej<ivd b6rmifele alkotiis, vagy annak esz6tikai 6rtdke a cdl, hanem maga az 6r<imteli

cselekvds.

Feladataink:

az alkot6 tev6kenys6g felt6teleinek megteremtdse az egdsz nap folyamrln.

(idri, hely, eszkoz,6lm6ny, alkot6i l6gkrir);

a tev6kenys6gek megval6sft6s6n6l, azalkalmazotl eszkrizrik hasmilatin6l az 6letkori 6s

az egydni fejletts6gi szint figyelembe v6tele, ehhez m6rten a differenciril6s

6rv6nyesft6se;



. valamennyi alkot6st kezeljtik 6rtdkk6nt, a gyermekek is tartsrlk tisZeletben egymiis

munkrljrlt;

o aviztrilis alkot6i v6gyuk kibontakoztatdsaviitozatos eszk<izdkkel, anyagokkal, elj6r6si

technikdkkal;

o mtiv6szeti 6s n6pmtiv6szeti alkotilsokkal val6 ismerked6s felt6teleinek biztositrlsa;

o 6lm6nyek bizJositrlsa, amelyet rirdmteli megval6sitiis k6vet;

o ig6nyiik kialakit6sa az alkotiisra, a k<imyezet esztetikus alakitdtsira, az esztdtkai

6lm6nyek befogad6s6ra;

o kreativitiisukra t6maszkodva segftsiik el6 kreativ <inkifejez6stik, szem6lyisdgtik

kibontakoz6s6t;

o 6rt6kel6, <in6rtdkel6 kdpess6gtik alakitrisa.

Mrf dszertani alapelveink:

. az objektiv 6s a szubjektfv 6lm6nyek megteremtdse a vizurilis 6lm6ny befogad6srlhoz;

. a gyermekek 6letkori sajiitossdgainak, elt6r6 k6pess6geinek szem ekitt tartiisa;

. a gyermek megl6vo aktivit6s6nak figyelembe v6tele;

o a kreativ egy6nis6gek, a kreativ tinkifejez6s kibontakozilsdnak segit6se;

. az alkot6si vrigy fel6breszt6se, azesrtetikai ig6nyess6g form6l6sa;

. az alkot6s sor6n a krirnyezet esd6tikrljdnak fenntarllsa;

. sajilt 6s egymSs munk6jrinak megbecsiil6se;

Mt6dszerek:

Felfedez6s, megfigyel6s, szeml6l<id6s, riicsodillkozis, manipuliici6, tev6kenyked6s,

meger<isit6s, szemldltetds, biitoritis, 6sztonz6s, pr6biilgatils, kis6rletez6s, elismer6s, intuitiv

megval6sit6s, magyarazat,bemutatris, 6n6rt6kel6s, mintakrivet6s, 6rt6kel6s.
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8.6 KULS6 vrAc TEVEKENy MEGTsMERESE

A gyermek aktivitlisa 6s 6rdekkid6se sor5n tapasztalatokat szerez a sziikebb 6s trigabb

term6szeti, emberi, tirgyt kdrnyezet formai, mennyisdgi, tdi_ viszonyair6l. A valdsiig
felfedez6se sor6n po,zitiv lrzelmi viszonya alakul ki a termdszethez, az emberi alkotiisokhoz,

tanulja azok vddelmdt, az 6rt6kek meg6rz6sdt. A gyermek mikiizben felfedezi kiirnyezetdt,
olyan tapasztalatok birtokiba jut, melyek a kiirnyezetben val6, 6letkor{nak megfelel6

biztos eligazoddshoz, tr{j6kozildishoz sziiks6gesek. Megismeri a sztil6fbld, az ott elo
emberek, ahazai trij, a helyi hagyomiinyok 6s n6phagyom6nyok, szokiisok, a csaliidi ds a t6rgyi
kultura 6rt6keit, megtanulja ezek szeretetdt, v6delm6t is.

C6lunk:

Olyan gyermekek nevel6se, akik k6pesek 6s szeretn6k megismerni, felfedemi 6s megdrteni

ktirnyezo vil6gukat, vildgunkat. Fontosnak tartjuk a term6szeti 6s t6rsadalmi k6mye zethezval6
pozitiv erzelmi viszony kialakitris6t. olyan erzelmi megalapozotts6g, 6rdekl<id6s felkelt6se a

c6l, amely kedvez6 alapia lehet a k<irnyezetbar6t 6letm6dnak. A k<irnyezettudatos magatart6s

megalapozits6val, az' ismeretek sokoldahi 6s tudomiinyos k<izvetit6s6vel el6rend<i c6lk6nt
jelenik meg a fenntarthat6siigra nevelds.

Feladataink:

a min6l szdlesebb ktini tapaszalat- 6s 6lm6nyszerz6s, cselekv6s, tevdkenys6gi lehetos6g

biaositiisa;

a belsS k6sztet6sre, a terml,szetes kiv6ncsis6gra a cselekv6si kedvre 6pitett, tudatosan

tervezett, szewezett motiv6ci6 megteremtdse azdletkori saj6toss6gokes azegy6ni 6r6si

iitem figyelembev6teldvel;

a szem6lyis6gfejleszt6st spontiin tanuliisi folyamatk6nt, j6t6kba ilgyazottan val6sitjuk
meg;

kul c skompetencirik me galap ozitsa (szem6 lyes, szoci5l is, kognitiv), fej le szt6 se ;

a kiils6 term6szeti kdrnyezet 6s a ktils6 ember alkotta, 6pitett k<irnyezet

megismertet6s6vel sokszinti tapasztalathoz juttatris, kdszs6gek, k6pess6gek alakitisa;

olyan val6s 6s sziturlci6s helyzetek megteremt6se, amelyben az 6letfolyamatok alapj6n

megtapasztalhatjrik, megismerhetik a trirsadalmi normdkat, szab6lyokat, mellyel
szo cializitci 6j uk kite lj e se dhet ;
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' a sziil6fdld,hazai tdj, a ndpi, helyi, csalldi hagyomiinyok, szokSsok 6s a tilrgyi kultura

6rtdkeinek megismer6sdt k<izveti to tapasztalatszerzesi lehetos6gek biztosit6sa;

' a gyermekek erzelmi (EQ) 6s 6rtelmi ((lQ) teriileteinek fejleszt{se, 6pitve

kivrlncsis6gukra, 6rdekl6ddstikre;

' az 6llatok 6s ntiv6nyek v6delm6nek, 6v6s6nak, szerepdnek elfogadtat6sa, valamint

tiszteletben tartilsa;

o a felfedez6si 6s tudSsv6gy felkelt6se, fokozisa, a,,tudni szeretndm "ds,,mi6rt vanigy?,,

gondolatok ment6n;

. a direkt 6s az indirekt m6don felvettid6 tdm6k feldolgozls6nril mindenkor a gyermekek

tapasztalataira, 6lmdnyeire, megl6v6 6s hozott ismereteire, javaslataira 6pitiink;

o a k<irnyezettudatos magatart6s megalapoz5sa, form6liisa, alakit6sa, fenntarthat6siigra

val6 nevel6s, 6letm6d, dletvitel, gondolkod6sm6d, viselkedds, term6szetv6delem,

6rtdkrend alakitilsa, fe le l<iss6 g6rzet kialakit6sa;

o p6rositsuk ezeket a tev6kenys6geket matematikai jellegti megtapasztaliisokkal, amelyek

sor6'n a ktildnbs6gekre, hasonl6s6gokra, csoportositiisokra irrinlul6 keres6seket,

it6letalkotisokat 6s a reliici6k feltirisit, konkrdt ds ,,fdl absztrakt" fogalmak

megalkotrlsrit segitj iik el<i;

' olyan ismereteket nyijtsa, amelyek val6diak, realisztikusak, de megfel elnek az

6vodrisok dletkori saj6toss6gainak 6s megalapozzitk a vil6gk6p, a nemzeti-, csal6di

kultura, a n6phagyom6nyok, 6s az 6rt6krend alapvet<i elemeit;

' a gyermekeket a termdszet szeretet6re, 6v6s6ra - v6delm6re nevel6se, amely kapcs{n az

emberi felel6 ss6get i s megldttatj uk, kidomboritj uk;

o m6sok v6lem6ny6nek, drzdseinek, gondolatainak tiszteletben tartiisiira, toleranci6ra

nevel6s, mik<izben <inrlll6 v6lem6nynyilvrlnit6sra, d<int6sre, az rinbizalom

megerrisit6s6re, 6s az <inmegval6sit6sra biztositunk lehetos6get;

o kiemelt feladatunknak tekintjtik atapasztalati sfkri 6lm6nyszerz1st, aval6s 6lm6nyhitt6r

biztositris6t, az €letszerii tev6kenyked6st;

M6dszertani alapelveink:

o tartsuk szem el6tt, hogy a fejl6d6s egyenetlen titem6b6l ad6d6an jelent6s elt6r6sek

vannak a gyermekek k6z<itt (genetikai adottsdgok, 6r6s);

o teremtstik meg a sokoldahi megfigyel6s lehet<is6g6t;



o tdrekedjlink arra, hogy a gyermekek beltilr5l is k6sztet6 st erezzenek ismereteik

bdvit6s6re;

o adjunk viiasrt mindig a feltett kdrd6sekre;

. folyamatosan biztositsuk a motivilci6t, az eredm6nyess6g 6rdek6ben;

o 6bressziink vilgyat a gyermekekb en azujra gondol6sra, a tov6bbl6p6sre;

o ertisftstk a gyermekekben a krirnyezetv6delem fontoss6grit;

o fokozzuk a gyermekek ,,sz6p" irirnti v6gy6t.

A tev6kenys6g sorin alkalmazott pedagrigiai mridszerek:

Erz6kenyit6s, riihangoliis, bemutat6s, szeml6ltetds, megfigyel6s, felid6z6s, magyaritzat,

motivrllts6g fenntartisa, tisztonz6s, buzdit6s, b6torit6s, pontiv meger6sit6s, egyiittmtikdd6s,

szemdlyes minta-, 6s p6ldaadiis, kivririis, tiirelem, riivezetds, segitsdgadiis, differencirilt
feladatad6s, megttrpasztaltatds, 6lm6ny kozelisdg biztosit6sa, elgondolkodtat6s,

probl6ma6rzdkenys6g, probl6mamegoldiis, ellen6rz6s a PDCA ciklus elemeinek megfelel6en,

rinellenorz6s, re6lis dn6rt6kel6s, 6rt6keles.

Felt6telek:

. megfeleki hely, id6 6s eszkozbiaositiisa;

' a gyermekek sztiks6gleteit figyelembe vev6 rugalmas napirend kialakitiisa;

o term6szetsarok ldtrehozlsa.
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8.7 MATEMATIKAI TARTALMU TAPASZTALATS ZERZ;frS

A matematika nem szimokkal kezd6dil{, hanem tirgyatg szem6lyeli, jelens6gek

iisszess6g6vel, amiknek ugyanaz a tulajdonsiga. El<iszdr azokata j6t6kokat ismertetji.ik meg

a gyermekekkel, amelyek a cselekedtet6sre, az alapismeretekre 6pitenek.

C6lunk:

V6ltozatos tev6kenys6geken kereszttil t6rt6n6 matematikai tapasrtalatszerz1s biztositilsa, a
gyermeket ktinilvev6 sztikebb 6s t6gabb emberi-, term6szeti-, 6s t6rgyi kcirnyezet mennyis6gi,

formai-, 6s t6ri viszonyainak megtapasilaltatfusa. A szerzetttapasztalatok, ismeretek rendez6se,

b<ivit6se, matematikai szeml6letm6d megalap ozfusa, az drtelmi k6pess6gek fejleszt6se, kiemelt
figyelemmel a gondolkodris fejleszt6s6re. A matematikai jellegti tevdkenys6gekhez val6 pozitiv

viszonyul6s kialakittisa, a szem6lyes minta- 6s p6ldaad6ssal a mintakrivet6s lehetos6g6nek

biztosit6sa. A kudarcttir6 k6pess6g fejlesztdse, 6s az 6letkori sajritossrigok 6s egy6ni 6r6si iitem

fi gyelembev6tel6ve I az lnmagitho z m6rt optimiili s fej l6d6 s biao sit6sa.

Feladatunk:

o a val6srig form6ival, mennyisdgi, tdri viszonyaival kapcsolatos tapaszt alatszerz1s

biztosftiisa;

. a gyermekek matematikai 6rdeklodds6nek felkelt6se;

. az elemi ok-o kozati dsszefiigg6sek felismertet6se, megtapaszt altatitsa;

o a logikus gondolkodils megalapozdsa;

' a ifiek 6h6ny6vel t<irt6n6 megismer6 6s probldmamegold6 tevdkenys6gek

alkalmazisa;

' az egydni megismer6 k6pess6gek, a probl6mamegold6 gondolkodrls fejlod6s6nek,

fej leszt6s6nek biaosit6sa;

. a megismer6shez sziiks6ges k6pess6gek fejleszt6se;

. az 6lm6nyek, tapasztalatok felt6teleinek biztosit6s6val azok kibontakoztatfusilnak,

tov6bb fej l6des6nek segit6se;

' a gyermekek bels6 k6szetet6s6re, term6szetes kivrincsis6g6ra, aktivitris6ra 6pitett,

tudatosan terv ezett, szew ezett fej le szt6s ;

o minden tev6kenys6g tartalm6ban ldttassunk meg matematikai jelens6geket.
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M6dszertani alapelvek:

. hasm6ljuk ki a kinrilkoz6 lehet6s6geket;

o vegyiik figyelembe azegyeni eltdr6seket;

o afokozatosslig elv6t tartsuk szem el<itt;

o a tev6kenys6gek soriln juttassuk a gyermekeket siker6lmdnyhez;

o probldmahelyzetek sokoldahi megk<izelitds6re val6 <isztiinz6s;

o a felfedezds iirdme legyen a legfontosabb hajt6er6;

A tev6kenys6gek sorfn alkalmazott m6dszerek:

Szeml6ltet6s, bemutat6s, magyarhzat elbesz6l6s, elmesdl6s, besz6lget6s, megfigyel6s,

6rt6kel6s, vitdz6s, buzdit6s, eligazitds, ellen5rz6s, krizds tev6kenys6g, osztlnzes, 6tterel6s,

siirget6s, b6torft6s, javitiis, gyakorliis, ism6tl6s, gondolkodtat6s, vizsgiil6d6s, kipr6brll6s,

kis6rletezds, ntdnzlsra mintaktivetdsre 6sztcinz6s, dsszehasonlitils, megfigyel6s, azonosit6s,

megktilcinbdztet6s, krSvetkeztetds, provokiids, rdvezetds, szintetizal6s.

8.8 ANYAI\'YELW NEVELES

Az anyanyelvi nevel6s az 6vodai 6let minden egyes mozzanatiban meghatirozl szerepet

jrltszik Az anyanyelv fejleszt6se 6s a kommunikrlci6 kiil<inbciz6 formrlinak alakit6sa - besz6l6

ktirnyezettel, helyes mintaad6ssal, szabdlykdzvetit6ssel - valamennyi tev6kenys6gi forma

keret6ben megval6sitand6 feladatunk.

C6lunk:

Nyelviink szeretet6nek, megbecstil6s6nek kialakit6sa, tov6bb6 a term6szetes beszdd 6s

kommunikilci6s kedv <iszt<inz6se, fenntartiisa, a kapcsolatteremt6 kdpess6g fejlesztdse.

A megval6sul6s 6rdek6ben a gyermekek meghallgatilsa, a gyermeki k6rd6sek tiimogatrisa 6s a

viilaszok ig6nyl6se n6lkiilcizhetetlen.
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Feladatunk:

az 6v o dih a I t!p6 gye rme ke ket inger gazdag b e szd dkdmye zette I fo gadj uk.

az eltdro kommunik6ci6s tapasztalatok miatt, elt6ro beszddkdszsdggel erkezo

gyermekek fejlod6si ktildnbtiz6s6geinek figyelembe v6tele;

besz6diink, megnyilatkozlsaink p6ldadrt6ktiek legyenek.

az dletkomak megfelelo tudom6nyos 6s pontos fogalomhasntilat;

a gyermekek egy6ni 6rdekl5d6s6re, kiv6ncsis6g6ra - mint 6letkori saj6toss6gra -,

valamint a megl6v6 tapasZralataikra, 6lm6nyeikre 6s ismereteikre 6pitve v6ltozatos

tev6kenys6 gek biztosft6sa;

nyugodt besz;6dsziturici6k, a szem6lyes percek, kcizris besz6lget6sek megteremt6se;

kulcskompetenci6k megalapoz6sa, fejleszt6se / szem6lyes, szoci6lis, kognitiv /.

a gyermekek nyelvi k6pess6geinek felm6r6se, fej leszt6se, sz6kincstik gyarapit6sa;

a besz6d 6s a metakommunik6ci6s jelz6sek <isszhangi6raval6 tdrekv6s;

a viselkeddsi 6s udvariass5gi m6dok, tiszteletet kiv6n6 besz6dform6k megjelen6s6nek a

szorgalmazdsa;

a besz6dhibrik javit6sa;

a megkdsett besz6dfejl6ddsri vagy beszddindit6sra szorul6 gyermekek eset6ben - a

csaLlddal egyiittmrik<idve - logop6dus szak6rtelm6nek igdnybe v6tele;

az etnikai kisebbs6ghez tartoz6 gyermekekn6l a magyar nyelv elsajritit6srinak

t6mo gatilsa, e gy6ni differenc i6l6ssal be sz6dkultrirrij uk fej le szt6 se.

Kapcsolata mis teriiletekkel

GONDOZASI feladatok kdzben folyamatos p6rbesz6d zajlik a felnottekkel. Eletkomak

megfelel6 fAfprcTpVEKENYSEG sor6n fejl6dik besz6dk6szsdgiik. A dramatizAlfus es

szerepj6t6k sor6n alakul 6rzelmi kifejez6kdszs6giik. Gyakorolj5k az elbesz6lo 6s p6rbesz6des

besz6dformSkat. MIJNKA sor6n a kcizldsek, utasitiisok meg6rt6se segiti a beszddfejlSd6st,

boviti a nyelvhaszrtiilat ter0leteit. rcUlSO VILAG TEVEKENY MEGISMERESE teri.ilet6n

Sltal6nos miivelts6gtik, sz6kincsiik fejlodik, alakul a besz6dmeg6rt6 6s nyelvi kifejezo

k6szs6giik. A matematikai tevekenys6gek r6v6n a besz6d 6s a gondolkod6s szoros

osszefiigg6sben fejl6dik. Az ENEK-ZENE, ENEKES JATEK, GYERMEKTANC a

hangk6pz6s, a hang,srily, a hangero, a hanglejt6s dallama, a szabiiyos liiktetesri ritmus, a
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temp6viiltiis gyakoroltatiis6val az elo besz6d 6rzelmeket tiikroz6, jelent6shordoz6 elemeit

gazdagitja. A zene nnegjelenit6se, a ritmusj6t6kok a dritmajitek azon eszkdzei, melyek segitik

a gyermek <inkifeje:z6set, ezAltal hozzi$irrulnak a kommunik6ci6s k6pess6gek fejl<id6s6hez.

RAJZOLAS, MINTAZAS, I<EZIMUNKA sor6n gondolataikat k6pp6 alakitj6k. Vdlem6nyt

alkotnak - 6s meg is fogalmazzitk azt - saj6t 6s tiirsaik alkot6sair6l. MESE, VERS rengeteg

lehet5s6get biztosit a sz6kincsbovit6sre, verbrilis eml6kezet fejleszt6s6re. N6pies. r6gies szavak,

n6pmesei fordulatok szinesitik besz6diiket. Az irodalmi alkot6sok 6rzelmi feldolgozdsa fiigg a

gyermek anyanyelvi fejletts6g6t6l. A MOZGAS soriin a gyermekek tapasztalatot szereznek

arr6l, hogy hogyan trajts6k v6gre a cselekv-dseket sz6beli utasit6s alapjdn

Mrbdszertani alapelvelc

o mindennapi rnunk6nk sor6n a spont6n helyzetek kialakit6sdra tcireksziink;

o besz6dtnkkel, amagyff nyelv szabiiyainak betartiis6val modellt nyujtunk;

. szem el6tt tartjuk a gyermekek egy6ni besz6dk6szs6g6t 6s besz6daktivitirsitt;

o kiemelt figyelmet forditunk az anyanyelv ismeret6re, megbecstil6s6re, szeretet6re, a

gyermek term6szetes besz6d - 6s kommunik6ci6s kedv6nek fenntarkis6ra, cisztcinz6s6re,

a gyermek meghallgatisira, a gyermeki k6rd6sek t6mogatiis6ra 6s a vSlaszok

ig6nyl6s6re;

o tudatosantervezziJkazanyanyelvi jrit6kokat, figyeltink arra, hogy egym6sra 6ptiljenek.

A tev6kenys6g sorfn alkalmazott pedag6giai m6dszerek

Manipul6cio, pr6brilgat6s, v6lem6nynyilv6nitris, vita, elbesz6l6s,leir6s, koriilir6s, megerosit6s,

riszt<inz6s, elismerr!s, szeml6ltet6s, megfigyeltet6s, kozos tev6kenys6g gondolkodtatris,

ellenorzds, 6rt6kel6s, b6toritiis, javit6s.

Felt6telek

rugalmas napirend kialakitisa;

inger gazdag kcirnyezet biao sitrlsa ;

IKT eszkcizrik megl6te.
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8.9 MUNKA JELLEGU TEVEKENYSEGEK

A munka is a szem6lyis6gfejleszt6s fontos eszkiize, j6t6kos jellegri, de nem spontiin

tev6kenys6g, hanem c6lir6nyos. Elvdgz6s6t ktilso sztiksdgess6g indokolj a. Ez a tev6kenys6g

felel6ss6ggel jar. IVlunkav6gz6s krizben bdviil ismeretiik, tapasztalatuk, megalapoz6dik a

munka ir6nti tisztelletiik, a munkavegzns 6s annak eredmdny6nek megbecstil6se kcizben

er5scidik kOzOss6gi 6rz6siik. A gyermeki munka az 6vodapedag6gust6l tudatos pedag6giai

szervez6st, a gyermekkel val6 egytittmtikod6st 6s folyamatos konkr6t, re6lis, vagyis sajtit

magithoz m6rten fejleszto pozitiv 6rt6kel6st ig6nyel.

C6lunk:

Alakuljanak ki olyan k6szs6gek, tulajdons6gok, melyek el6segitik a munk6hoz, kdz<iss6ghez

val6 pozitiv viszony fejl6d6s6t, a munka tisztelet6t, megbecstil6s6t. Legyenek k6pesek

megktilcinbciztetni, elktilciniteni a munka jellegri tev6kenys6geket a j6t6kt6l, a r6juk bizott

feladatokat cin5ll6an 6s or<immel, felel6ss6gteljesen vegezzek el.

Feladataink:

a gyermekeknek az egy6ni saj6tossrigok figyelembe v6tel6vel, az dletkoruknak

megfelelo munkaalkalmak biaositrlsa;

egy6ni munkatemp6nak megfelel6 id6 megteremt6se;

az egy es munkafaj t6k fokozato s, dif ferenci 61t bevezet6 se ;

biaonsrigos, me gfe lel 6 m6retti e szkdz<iket bizto sitiisa;

a munkae szk<izdk me gfelel6 hasmrllatrinak me gismertet6se ;

kulcskompetenci6k megalapozilsa, fejleszt6se / szem6lyes, szoci6lis, kognitiv/

a munkav6gzdshez sztiks6ges attitriddk, k6pess6gek, k6szs6gek 6s tulajdons6gok

fejleszt6se;

ig6nyiik alakitSsa a rendre 6s a rendezett kcirtilm6nyek megtartilsira, vissza6llit6s6ra;

min6l tdbb lehet6s6 g megleremt6se az oniili munkav6gz6sre ;

arra ttirekedjtink, hogy az elsajrltitott munkafog6sokat folyamatosan gyakorolhassiik a

gyermekek;

a ktiztiss6gi kapcsolatokat a munka jellegii tev6kenys6gekkel is alakitsuk.
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M6dszertani alapelvek:

. teremtstink lehet6seget az <in6ll6 munkav6gz6sre;

. vegytik figyelembe a gyermekek egy6ni 6s 6letkori saj6toss6gait;

o t<irekedjtink arra, hogy azelsaj6titott munkafog6sokat folyamatosan gyakorolhass6k.

Tev6kenys6g sorrin alkalmazott pedag6 giai mr6dszerek

BemutatSs, gyakorl6s, megerosit6s, buzdit6s, segits6gnyrijt6s, 6rtdkel6s, elismer6s, b6toritiis,

megfigyeltetds, javitis, utiinz6sra-, mintaktivet6sre 6szttinz6s.

Felt6telek

o 6letkori sajritoss5gokat figyelembe vev6, biztonsrigos munkaeszkozdk megl6te;

o elegend6 id6, hely biztosit6sa.

8.10 A TEVEKENYSEGEKBEN MEGVALOSULO TANULAS

A nevel6si folyamat egesze, azaz az 6vodai 6let valamennyi pillanata alkalmas arra, hogy a

gyermekek spont6n vagy ir5nyitott m6don ismerkedhessenek az oket kdrtilvevS viltig

jelens6geivel, targyaival, <isszefi.igg6seivel. Ovodai 6lettink sor6n a tanuliis folyamatos, jelent6s

rdszben ut6nz6sos, spont5n tev6kenys6g, mely nem sztiki.ille az ismeretszerzlsre, valamennyi

tev6kenys6gi form6n kereszttil megval6sul.

A spont6n tanul6s sor6n az ismeretszerzls <ink6ntelen, b6'rmikor, b6rhol kialakulhat, elfghozzit

egy eszkoz, egy targy, mely a gyermekeket a meglevo tapasztalatai felid6zdsdre, rijak

meg6l6s6re k6szteti. A spontrin lehet6s6g tudatos kiak,nitzilsa ide5lis alkalmat ny($t az egydni

vagy mikro csoportos fej leszt6sre.

A szervezett tanul6s, ismeretszerzds alatt azokat a k<itetlen 6s kdtdtt tev6kenys6geket 6rtj{ik,

melyeket napi rendszeress6ggel tudatosan terveziink, szerveziink, ir6nyitunk. A vil6g

megismer6s6nek folyamat6ban mindk6t formiit azonos fontoss6grinak tartjuk, a nevelo

munk6nkban azonos srillyal 6rv6nyesitj iik.



A tanul6s a jifiek motiv6ci6s bitzisitra epil, a gyermekek viklgkdpdnek alakul6s6t is

befoly6solja. Az isrneretszerzds folyam6n a gyermekek a vil6gr6l alkotott tapasztalatai egyre

ink6bb rendez<idnel<, egyre pontosabban mtik<idnek a megismero folyamatok, melyek

krivetkezt6ben ismereteik, azok-okozati osszeftigg6sek felismer6sei egyre re6lisabb6 v6lnak. A

tanul6s tartalma a gyermeket koriilvevS term6szeti 6s t6rsadalmi ktirnyezetbol ad6dik,

megval6sitdsa pedig a kiildnbozo nevel6si tertleteken realiz6l6dik.

C6lunk:

Lehet6s6g szerint jusson el a gyermek a szeml6letes - cselekv6 szintr6l, a szeml6letes - k6pszeni

gondolkodrisi szinten 6t a probl6mamegold6 gondolkod6sig, 6s az igy szerzett tud6st k6pes

legyen megv6ltozott kdriilm6nyek k<iz<itt is alkalmazni. Val6suljon meg a gyermek term6szetes

kiv6ncsis6giira 6s erdekl6d6serc alapozsta olyan szemdlyisdgfejleszt6s, amely 6lm6nyek,

tapasztalatok 6s tevekenys6gek 6ltal fejleszti a megismer6si folyamatokat (6rz6kel6s, 6szle16s,

eml6kezet, kepzelet, figyelem), valamint a gondolkod6si mtiveleteket 6s a kreativitSst.

Feladataink:

. olyan felt6teleket megteremt6se, melyek soriln a gyerekek termdszetes helyzetekben,

j rlt6kos m6don tanulhatnak;

. a tapasztalat-, 6s az ismeretszerz6s folyamat6t a gyermekek kiv6ncsis6g5ra,

megismerdsi v6gy6ra, 6nk6ntelen fi gyelm6re alapowa alakitj uk ;

. az 6letkori saj6toss6gok 6s egy6ni 6r6si iitem figyelembev6tel6vel a gyermekek

dnmagukho z mert fej l6d6s6nek biztosit6sa;

. a projektpedag6gia eszkozei kciziil is v6logatunk, melyet egy6ni 6s/ kiscsoportos

tev6kenys6gi form6ban alkalmazunk a min6l sokr6tribb befogad6s 6rdek6ben;

. a pr6bilkozits, a hibajavit6s lehet6s6g6nek biztosit6srival a kreativitis, az 6nrill6

gondolkod6s segitdse, a drint6sk6pess6g erosit6se, a probl6mamegold6 k6pess6g

fej lesztdse es ez iital sikerdlm6nyh ez jtfitatds;

o a siker egyeni- 6s k<izriss6gi szintri 6t6l6s6vel a kooperativ tanul6s kialakul6s6nak

segit6se;

46



Sze mi bt e s kompetencidk teriile td n :

o a m6ss6g elfogad6siira nevel6s;

. az intellektudlis (IQ) 6rzelmek fejleszt6se a tud6s rir<im6nek 6t6l6s6vel;

. az emocion6lis (EQ) drzelmek fejleszt6se;

o a re6lishozkdzelito l5t6sm6d alapjainak lerak6sa, <in- 6s m6sok 6rt6kel6se ter6n.

Szo cidlis komoetenc i dk terilletd n :

o szok6sok, magatart6smintak, apozitiv be6llft6dris alakit6sa, az:utdnzds, mintak6vet6s

lehet6s6g6nek biaositrls6val.

Ko enit {v ko mpe t e nc i dk t e rille t d n :

o a kiv6ncsis6g, 6rdekltid6s, tudiisszomj, kreativitds felkelt6se az erzekeles, 6szlel6s

stimul6lls6val

o k6szs6gek alakit6sa a megismer6si folyamatok sorrin;

o a tanul6si k6pess6gek erdsit6s6vel az eg€sz dleten it tart6 tanul6s lehet6s6g6nek

megalapoz6sa.

Spe cidlis kompetencidk teriiletdn :

. azegydni adotts6gok (6rdsi titem, saj6tossilgok) 6s szi.iks6gletek figyelembevetelevel,az

egy6nre szabott tev6kenys6gek lehet6s6g6nek biztosftris6val, az aktivitrisra 6s bels6

motiviici6ra alapozott differencirilt fejleszt6ssel a hrltrinyok csdkkent6se, valamint a

tehets6gek azonosftdsa.

Ny e lvi - ko mmuni kdc i 6 s ko mp e t e nc i dk t e r iil e t d n :

o abeszedinditris, besz6db6tors6g, besz6daktivit6s, besz6d6rt6s segit6se;

o a besz6dstilus folyamatos alakitiisa szemdlyes mintaad6ssal;

o artikul6ci6s k6szs6g fejleszt6se;

. elemi kdvetkeztet6sek, ok-okozati osszefiigg6sek, ft6letek sz6beli megfogalmazfusa;

. az iiltal6nos 6s rel6ci6s sz6kincs b6vit6s6vel a passziv sz6kincs aktivizrillsiinak segit6se;
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. sz6fajok megismertet6s6vel a mondatalkot6s, 6s a kontextusos besz6d kialakulis6nak

segit6se;

. az analins - sztntezis, iitalilnositSs, konkretizllSs, <isszehasonlit6s mriveleteinek sz6beli

megfogalm uzAsilra tdrekv6s ;

o a t6rbeni, id6beni, vizu6lis tisszehasonlitrisok megfogalmazisinakfejlesztdse;

. a logikus 6s elvont gondolkodiis sz6beli lek6pez6se;

Fo e I a I h o ztatds i m un k afo rm d k

' egy6ni

o p6ros

o mikro csoportos

o front6lis

o kooperatfv

A felsorolt foglalkoztatisi form6k koztil mindig a leghat6konyabb kertil kivdlaszt6sra

Az dvodai tanulds formdi lehetnek:

o tti,r.:.zAsos, minta-6s modellk<ivetdses magatartiis

o spont6n, jrlt6kos tapasztalatszprzds

. a gyermeki k6rd6sekre, vtilaszokra 6piil6 ismeretszerz6s

. az 6vo dape da 96 gu s 6ltal ir 6ny itott me gfi gye 16 s, tap asztalatsz.er zes

. gyakorlati probldma- 6s feladatmegoldris

A tanulrisi m6dszerek megviiasztisit a gyerekek 6letkori sajritossriga, testi-lelki iilapota,

6rdekl6d6se, kiv6ncsis6ga befoly6solja. Az eljinisokat viiltozatosan, az adott szitu6ci6nak

megfelel<ien kombinalj uk.
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A tev6kenys6g sordn alkalmazott m6dszerek:

Erzekenyit6s, 6szt<inzds, megnevez6s, ismeretnyfjtiis, folyamatos cselekedtet6s, felid6z6s,

rdhangolils, megdrerztet6s, rixezetes, g1,akorl6s, bemutat6s, ismdtl6s, el<ik6szit6s, kdr6s,

felsz6litiis, besz6lgetds, k6rdezve kifejt6s, kiemel6s, felfedeztet6s, vita, <isszehasonlitiis,

kiildnbs6gek meg6reztet6se, buzdftiis, b6torftiis, motiviil6s, meger6sit6s, 6lm6nyhez juttat6s,

felelevenitds, felisrnertet6s, megbesz6l6s, 6rz6keltet6s, egyiittmrik<idds, alkalmazisa,

szem6lyes minta-, ds pdldaad6s, a mintakdvet6s lehet6s6g6nek biaositdsa, pr6b6lkoz6s,

hibajavit6s, kiv6r6s, tiirelem, rfxezet6,s, segits6gadils, 6n61l6s6g segit6se, didaktikus jritekok,

feladatlappal, (murrkalappal) vegzett tevdkenysdgek, 6niill6 megfigyel6sek, megfigyeltet6s,

probl6mamegoldils, elgondolkoztatds, leiriis, csoportositiis, gyakorlati munk6k, kfsdrletek

vitiais, eligazitits, kriz<is tev6kenys6g, 6tterel6s, si.irget6s, javit6s, gondolkodt atds, vizsg6l6d6s,

kipr6brllis, j6tdkos tev6kenykedtetds, 6lm6nynyrijt6s, kooperativ csoportmunka, differencirilis,

dicsdret, segits6gad6.s, korrekci6, toviibblenditds, alkalomhoz kotdtt tudatosit6s, pozitiv egydni

6s csoportos mint5k kiemel6se, ellen<1rz6s, 6rt6kel6s, 6rtelmez6s, viszonyit6s, hibajavit6s,

d<int6sk6pessdg er6sit6se, siker egy6ni- 6s kcizciss6gi szinhi 6t6l6s6vel, a kooperativ tanul6s

kialakul6srinak seg(t6se, kezdeti 6rt6kel6s, formativ/folyamatos/folyamatkdzi drt6kel6s,

szummativ 6rt6kel6s.

Sziila6ges felt6telrendszer a teljes 6vodai 6let folyamin:

. az 6vodai tev6kenys6gekhez sziiks6ges tirgyi felt6tel - lehetSs6gekhez m6rten trirt6n6

biztosit6sa;

. rugalmas napi - 6s hetirend;

o tervezis: tudatos;

egy6ni fej l6d6si titemek, szakaszok fi gyelemmel k6vet6se, r<igzit6se ;

6lm6nynyujt6s: lehet6s6g szerint term6szetes kdzegben t<irt6n5 tapasztalatszerzes;

gyiijt6munka: lehet6s6g szerint term6szetes k<izegben tdrt6no tapasztalats zerzes;

spont6n 6s tervezett, szervezett, tudatosan iriinyftott, fokusz6lt megfigyel6sek.
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9. A FEJLoDES JELLNVZfiI AZ OVONASXON VEGERE

A h6rom 6ves kortril ktitelez6 6vodiba j6rr[s ideje alatt zz lvodainevel6si folyamat c6lja,
feladata a gyermeki szem6lyis6g harmonikus testi 6s szocidlis fejl6d6s6nek el6segit6se. El
kell 6rntink, hogy a gyermek bels6 6r6se, valamint a csal6di nevel6s 6s az 6vodai nevel6si
folyamat eredm6nyekdnt a kisgyermekek tobbsdg e az ovoditskor vdg6re, hat-h6t eves korra 6rje
el a sztiks6ges fejletts6gi szintet.

A mindl zdkkenomentesebb iskolakezddshez az alihbi feltdtelek megl6te sztiks6ges: fizik6lis,
pszich6s, mentiilis dsr szoci6lis 6retts6g.

Az egdsaigesen feilfidd gltermek kimenetkor el6rkezik az elso alakv6ltrish oz. Mozgksa
dsszerendezettebb, harmonikusabb lesz, nagy iramban fejl<ldik a mozgrlskoordinrici6 6s a
finommotorika. Viselkeddsdt, mozgitsitt, testi sziiksdgletei kiel6gftds6t szinddkosan irrlnyitani
k6pes. Az 6vod6skor: vdg6re nyitott 6rdekl6d6s6vel felkdsnllt az iskokiba l6p6sre. Eszleldse,
6rz6kel6se tov6bb differencirll6dik. Ktil<inds fontoss6ga van

vizu6lis ds az akusztikus differenci6l6snak, a t6ri

mozg6sfej lettsd g6nek, a te sts6ma kialakuliisilnak.

a terir erzekel6s fejletts6g6nek, a

trijdkozottsitgdnak, a t6rbeli

A qvermek fejl6d6se soriin:

o Felismeri a viselkedds alapveto szabiiyai.t, 6s kezdenek kialakulni azok a magatartiisi
form6k, szokiisok, amelyek a termdszeti 6s t6rsadalmi krirnyezet megbecstil es6hez,

meg6vrlsdhoz sztiksdgesek, elemi mennyisdgi ismeretei vannak.

o A felismerds mellett egyre nagyobb szerepet kap a felid6z6s. A k<izvetlen felid6z6s

mellett felismerhet6vd vrilik a szlnd6kos bev6s6s, megn<i a meg6rz6s id6tartama.

o Miir nem csak azerzelemirinyit, kdpes a tanuliis alapjatkepezb szind6kos figyelemre,
melynek tartalma 6s terjedelme megndvekszik, krinnyebb6 v6lik a figyelem megoszt6sa

6s iitvitele.

o Kor6nak meglielelo analizii6-szintetizitl6 k6pessdggel, l6nyeglit6, probl6mamegold6-

6s anal6girls gondolkodrlsi k6szs6ggel rendelkezik.

o d DIFER mdrds fejl6ddsi mutat6ja szerint el6ri vagy megk<izeliti abefejez6 szintet.
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Szoci6lisan drett glr:nnek:

k6pes a fokozatosan kialakul6 egytittmrikdd6sre, a kapcsolatteremt6sre felnottel 6s

gyermektiirsaival;

egyre t6bb s:zab6lyhoz k6pes alkalmazkodni, k6sleltetni tudja sziiksdgletei kiel6git6s6t.

megfeleki <inuralommal rendelkezik;

feladattudata kialakul6ban van, ami a feladat megdrt6sdb en, tartisitban, az egyre

eredm6nyesebb elv6gz6s6ben nyilvrinul meg;

ki egyensril y ozott drzelmekkel, tudatos fegyelemm el rendelkezik;

k6pesek leszrek a miissdg elfogadiisiira;

Sajritos Neveldsti Ig6ny'ti (SNI) gyermekek esetdben folyamatos speci6lis szakemberek

segits6g6vel vegzett pedag6giai munka mellett drhetjiik csak el a fentiekben leirt
fejletts6gi szintet.

a

a

a

a

o

1 O.TERVEZtIS, MERES, ERTEK ELES

Teryezisi feladatok:

Intdzrn6nyiinkben a tervez6s a miiktidds minden tertilet6re kiterjed, 6s ezek koztil kiemelt
szerepet kap a pedag(igiai tevdkenys6gek tervez6se.

A tervezds celja a tervezdsi feladatok meghatiiro zilsdval 6s szabiiyozitsixal az

int6zrn6nytinkben, mint szerve zetbena munkdnk kisz6mfthat6, egym6sra 6piil6 6s ellenririzheto
tevdkenysdgek megval6sul6sa. A tudatos pedag6giai munka elengedhetetlen felt6tele a

tervez6s. Evek 6ta rig,y pr6briljuk alakitani tervezdsi munkrlnkat, hogy az lehetos6get adjon a
spont:in ad6d6 nevel6si helyzetek kihasm6Lisara, a gyermeki 6rdekl6d6s, kezdem6nyezds

figyelembe v6tel6re, ugyanakkor biaositsa az 6v6nb szitmira a tervszerti felk6sztildst. az
6tgondolt, eredm6nyes fej le szt6 s me gval6 suliisiit.
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A minos6gi mtiktidds fenntart6sa ds fejlesztdse 6rdek6ben mind a min6s6gtigyi tevdkenys6gben,

mind az int6zm6nyi miik6d6s eg6sz6ben a pDCA-elv 6rv6nyestil.

Megterveaiik (Plan"), hogy mit sz6nd6kozunk csiniilni, leirjuk, hogyan akarjuk a c6l eldr6s6t

megval6sitani.

A megvalds{tds (Do) a leirtak szerint tcirtdnik, es az alkalmazotli k6rt t6jdkoztatjuk, hogy a
tervek szerint v6gezlhess6k a munkrijukat.

Ezek utiin ellendriaiifr (Check) amit csin6ltunk, m6rjtik, 6rt6keljrik az elvegzettmunk6t, es ezt
dokumentriljuk.

Korrekcid, beovatkozds: (Act) ha j6, ahogy eddig tetttik, akkor folytassuk ugyanrigy, ha nem,

akkor avatkozztnkbe, keressi.ik meg a hiba ok6t 6s javitsuk azt ki.

A nevelomunka tervez6se, dokumentdliisa aziitalu*kdszitett csoportnapl6ban trirtdnik, amely
a 20/2012. (VIII.3l.) EMMI rendelet 6rtelm6ben akotelezo elemeken kivtil tartal mMzameg a

beszoktatiisi tervet, a beszoktatils tapasztalatait, 6rtdkel6s6t, a J6 gyakorlatok, int6zm6nyi
innov6ci6k nyomon k<ivetds6t, 6s az egylni differenci6kls feljegy zeseit.

Az 6ves tervekb6l lebontva havi titemterv k6sztl, amelyet komplex m6don I h6tre sz6l6 tervre
bontunk. A heti titemterv tartalmazza az egyes tevdkenys6gi formrik anyag6t, a hozzA

kapcsol6d6 cdlokat, fejleszt6si feladatokat, m6dszereket, eszkcizriket, kiemelt k6szs6gfejleszt6si

feladatokat, illetve az. e gy eni differenci6liis, fej le szt6 s lehet6 s6 geit.

A havi esem6nytervekben rdgzitji.ik a szervezettmegfigyel6seket, a csoport egy6b programjait,
az adott h6naphoz kapcsol6d6 6v6n6i feladatokat. A h6nap vdg6n 6rt6keljtik az elm11lt

id6szakot, a,,Havi iitemterv 6rt6kel6se" elnevezdsti lapon a csoportnapl6ban. Az 6rt6kel6sek a
c6lokra 6piilnek, azok. megval6sitiis6t tiikrcizik, majd erre dpftve tervezztika krivetkezo ciklust.
Ez az id<ikeret nagl'obb mozg6steret, konkr6t megfogalm azhsokat biaosit az 6v6nonek,
komplexit6st a gyermeknek, biztositja atervezettnevel6si, fejleszt6si feladatok megval6sit6s6t.

A neveldsi-gondozisi tervet fel 6we k6szitjtik, mely tartalmazza az eglszseges 6letm6d
alakitilsrinak, az 6rzelmi, erkcilcsi kciz<issdgi nevelds, az anyanyelvi-, drtelmi fejleszt6s 6s

nevel6s feladatait, a tev6kenysdg kereteinek, j6tdk, munkajellegri tev6kenyseg, jrit6kban
megval6sul6 tanul6s- feladatait, a szokiisok kialakit6s6t.
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Az 6vodai m6rds c6'.lja: Az orszdgos (alapprogram) ds helyi (Pp) drt6keken, normiikon, elveken
6s c6lokon nyugv6 krivetelm6nyeknek val6 megfelel6s szintj6nek vizsg 6lata. Az orsziigos
jogszab6lyok, a helyi szab6lyoz6k, az intezmenyi alap6rtdkek 6s az intezmenyben foly6
neveltlmunka tarta.lma 6s jellege figyelembevdteldvel hatiiroztuk meg a gyermekek

fejl6ddsdnek nyomon ktivet6sdt. Ehhez koherensen dolgoztuk ki az ertekelds m6roeszkrizeit 6s

szabiiyozltkhaszrrilati rendjiiket, a PDCA ciklus elemeinek alkalmaz6siival.

A m6rds, 6rt6kel6s zrlapvet<i celja a fejleszto szind6k, az egydni 6s int6zndnyi szinhi munka
javitrlsa. Olyan rendszert alakitottunk ki, amely:

o alkalmas a si.keres teljesitm6ny 6s azeredm6nyes munka kimutat6siira,

o lehetov6 teszi a problematikus, fejlesztendo tertiletek azonosit6siit ds a teljesftm6ny
javitdsir a iranyul6 c6lok kij el<ilds6t,

' megmutatja a ktiltinbiiz5 tertileteken el6rt j6 6s a gyenge teljesitmdnyek k6zcitti
kiil6nbs6get,

o lehet6s6get bliaosit az egyeni teljesitn6ny vitltozi.sdnak kimutat6s6ra.

A m6rds, 6rtdkelds a.[apvetti feladata a gyermek egy6ni k6pess6g6nek fejleszt6se, <inmag6hoz
mdrt teljesitm6ny6nelk magasabb szintre emel6se. A gyermekek kiikinb<izo tev6kenys6gekben,

egy adott idoszakban, m6s- m6s fejletts6gi szinten vannak. Az egyes fejkid6si szakaszok nem
kiilciniilnek el 6leserr egymSst6l. Az egyeni k6pess6gfejleszt6s a nevelds minden tertiletdn
6rv6nyestil.

Az 6vodiis gyermekek szem6lyis6g6nek megismer6sdhez 6s fejleszt6s6hez m6rdseket v6gztink.
Az eredmdnyes m6r6si elj6rrishoz elengedhetetlen, hogy:

o a szem6lyis6g egesznt irtfogSa,

o folyamatotkdpezzen (kittinjcin, hogy honnan hov6 jutott el a gyermek),

' egy6ni fejlod6si,6r6si temp6t figyelembe v6ve 6rt6keljtik azeredmenyeket (pillanatryi
allapotot tiikrtlz az eredm6ny, vannak gyorsabban illetve lassabban fejl6d6 gyermekek),

o tcibb fajta m6dszerrel vizsgiiljuk a gyermeket (re6lis k6pet csak fgy kaphatunk).

Az 6vodapedag6gusok megfigyeldseiket 6s m6r6si eredm6nyeiket alapul v6ve hat6ro zzitkmeg,
hogy melyik gyermeket miben 6s hogyan kell fejleszteni ahhoz, hogy 6nma githoz m6rten
optimrilisan fejlodjtin. Ehhez elengedhetetlen a fejl<id6si szakaszok nyomon k<ivet6se, m6rdse,
elemzdse, 6rtdkel6se.
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Minden gyermek liejl6d6s6t a neveltitesttilet 6ltal keszitett, azonos szempontsor alapj6n
tisszeiillitott ,,A gtermekek feilfidisdnek nyomon kdvetdse" elnevezesti fiizetben k6vetjtik.
Ebben a fiizetben inform6ci6kat gytijti.ink a gyermek:

- testi fejletts6gdrol

- mozgiisftjletts6gdrol

- finommotoros koordinilci 6j6r6l

- tdri tdjekozodisir6l

- tests6mafejlesZ6srol

- nyelvikilsjez6k6pessdgeir6l

- 6rtelmifejletts6gdr6l

- szoci6lis fejletts6gr<il, dretts6gdriil h6rom 6ven keresztiil.

Nevel6testtileti ddntds 6rtelm6ben egy tandv sor6n kiscsoportban k6t alkalommal (februrir,
miijus), illetve k<izdps6- 6s nagycsoportban h6rom alkalommal (november, febru6r, m6jus)
k6szitiink feljegyz6st, m6r6st a gyermekek6l. A vizsgiiodirsunkat kiegdszitjiik egy rajzzal is,
amely az emberiibrin:olls aktuiilis fejltid6si szintjdt mutatja az adotlgyermekn6l. Az eredm6ny
alapjan ameg|egyz6s rovatba fejlesztdsi iriiny meghatdrozisakeriil. A fejleszt6si terv vezet6se
folyamatos. A gyermekek m6r6s6n6l a m6r6eszk<iz6k alkalm az6sa, a m6r6s dsszesitdse, a
csoportban dolgoz6 6vodapedag6gusok feladata. A sziikiket el6re egyeztetett id<ipont vagy
fogad6 6ra keret6b en titjekoaatj uk a gyermekek fej l6d6s6r<il.

Kriz6ps5 csoport els6 fel6ben szociometriai vizsgrilatot v6gztink. A csoport t6rsas szerkezet1t
postris j6t6kkal vizsgS.ljuk, valamint a nevel6si 6v sor6n minden 5. 6letdv6t betrilt6tt gyermekn6l
elvegezzik a Nagy Jirzsef riltal kidolgozott DIFER m6r6st.

Naeycsoportban

A kortibbi vizsgril6elj6rilsainkat - sziiksdg szerint - kieg6szitjiik a,,sindelar 1,,- es vizsg6lattal
is, ami segft m6g rirny'altabbri tennt azadott gyermek k6pess6gstruktur6j6t.

A csooort feilfiddsinek irtikelise :

Az 6rt6kel6s fontos eszk<ize a szem6lyis6gfejlesadsnek 6s a k<iz6ss6gform6lisnak.
Magatartrisunkkal ktizvetleniil alakitjuk a gyermekek 6rt6krendjdt. Az 6rt6kelds sor6n is
6rvdnyesftjtik a differenci6lt egy6ni brin6sm6d elv6t. Fontos feladatunk minden gyermekben
megtalilni a pozitivurnokat, ezeket er6sfteni, kialakitani a gyermek reiilis 6n6rt6kel6s6t,
fejleszteni <inbizalmSt, oldani a szorcngdsokat, csrikkenteni az agresszi6t. pozitiv 6rt6kel6ssel
er6sitjtik a helyes magatarttist, a negativ viselked6s okait megpr6briljuk feltiirni, s megtanitjuk

54



a gyerekeknek a probldmamegoldiis, valamint a konfliktuskezelds alapjait. A gyermekkel val6
kapcsolatunk alapja az elfogadits, k6lcs<in<is tisztelet, egytittmrikcid6s.

A k<iz<iss6gi 6letberr ugyanakkor fontosnak tartjuk szabrilyok kialakftris6t, s azt, hogy azok
betartiisa a gyermek bels<i igdny6bril eredjen.

Az ovodapedag6gusi munka hatdkonys6giit a csoport eg6sz6nek neveltsdgi szintje mutatja,
amelyhez csoportorkdnt t6nyfeltir6 elemzds is tiirsul. Mindez a csoportban dolgoz6 k6t
6vodapedag6gus megfigyel6sein alapul, valamint az egyeni m6r6sek dsszegzo elemz6s6n,

6rt6kel6s6n. Ezen tapasztalatok <isszegz6se is alapul szolg1l a tov6bbi fejleszt6s
meghat6rozitsithoz- (.idoszakos neveldsi terv, heti fejlesa6si titemterv, stb.) A csoport elore
halad6srinak figyelernmel kis6r6sdvel az civodapedag6gus a lehetsdges ,,hozzitadott 6rt6kek,,
meghatirozAsithozis segitsdget kap, amely elengedhetetlen a magas szinvonalf nevel6 munka
megval6sititsithoz.

A evermekek drt6kel6sdnek elvei:

- A gyermeki teljesitmdnyt mindig <inmagdhoz k6pest m6rjtik;
- A krivetelm6nyrendszer nyilv6nos es egydrtelmti;

- Azellen<irz6s, m6r6s, 6rt6kel6s minden gyerekre kite{ed<i, rendszeres 6s folyamatos;

- Prefer6ljuk a puha m6r6si m6dszereket;

- Az adott csoportban lehet6s6g szerint csak a sajrit pedag6gus m6rjen;

- Az 6rt6kel6s zrz er<iss6gek-gyenges6gek megjel<il6s6vel t6rt6nik ;

- Az egydn 6rt6kel6sben jelenjen meg a fejlesztend6 teriilet, illetve a sziiks6ges

fejleszt6s megnevezdse (mit, mivel, kinek a kompetenci6ja);

- A csoport drtdkel6sdben qantitativ- 6s qalitativ adatok is szerepelnek;

- 6vodrin kiviilrol jdvd m6r6s-6rtdkel6s csak int6zrn6nyvezet6i enged6llyel t6rt6nhet;

- Az egy6ni fejl6d6si flizet tartalmrir6l csak az erintett sziikit fogad6 6r6n, illetve egy6b

szem6lyes egy'eztet6sek, megbeszdr6sek alkalmilval t6j6koaatj uk.

a) Kezdeti 6rttikel6s, melynek segits6g6vel felt6rjuk a gyermekek tud6s- 6s

teljesitmdnyszintjdt egy-egy nevel6si szakasz kezdet6n. Mindezek ismerete lehet6v6
teszi a csoportra, esetleg egy6nre szabott neveki-oktat6 strat6girik kidolgo zitsitt. lz
6v6n6k megfigyelik a gyermekeket a napi program ki.il<inb<iz6 idopontjaiban,

elbeszelgetnek mind a gyermekekkel, mind a sziil6kkel, annak drdek6ben, hogy mindl
re6lisabb k6pet alakfthassanak ki a csoportban l6v6 gyermekek pszicho-fiziol6giai fejl6d6si



szintj6re, illetve ismeret- 6s kdpessegszintj6re vonatkoz6an (6rtelmi fejletts6g, drdekl<idds,

elSzetes ismeretek, intellektu6lis k6szs6gek). Ezek az informirci6k bekertilnek a gyermek

fejl6d6st nyomon ktiveto fi.izet6be, ds kiindul6pontj6t k6pezik a csoport jellenrz6sdnek.

b) Formativ v:lgy folyamatos 6rt6kel6s a folyamat kcizbeni segitdst tirzi ki cdljriul. A
gyermekeknek 6lland6 visszajelzdst biZositunk az eldrt sikerekrol, a hibrlkr6l,

neh6zs6gekriil, amelyek lehet6v6 teszik a menet kcizbeni korrekci6t, illetve

dnkorrekci6t.Ezekil elkertilhet6 a gyermekek lemaradiisa, biztositani lehet a folyamat

kdzbeni felzhrkoztat6st. Ugyanakkor a pedag6gus sz6m6ra is jelentds, hiszen ennek

alapj 6n 6lland6an j avithat a tanitiisi -tanulirsi folyam at min6s6 g6n.

c) Szummativ 6rt6kel6s, azaz szakaszzlro 6rt6kel6s egy-egy neveldsi-oktatisi szakasz

ziroaktusa, <>elja az osszsgzes, a zaro mincisft6s. Az adott ciklus v6ge az 6vod6s

gyermekek a.laposabb ki6rt6kel6s6t teszi sziiks6gesse.Ezazdrt6kel6si forma segits6get

nyrijt a tov6bbi l6p6sek, feladatok, m6dszerek meghatilrozdsira a krjvetkez6 feldvben,

nevel6si 6vben.

1 I.OVODANK TIAGYOVTANYU

Az tinnepek, jeles napok, n6phagyom6nyokhoz kapcsol6d6 tev6kenys6gek megszervez6se

6vodriink saj6tos feladatai koze tartozrrak. Ndpi kultrirrink olyan kincstink, amelyet ririmtink,
ilpolnunk, nemzed6klr<11 nemzed6kre dr<ikitentink kell, ezzel is segitve a nemzeti identitrlstudat

kialakul6s6t.

Fontosnak tartjuk, hogy a hagyomiinyorzo tevlkenys6gek, valamint az tinnepek, jeles napok

meg6l6se ktiltinleges 6rrimforr6s legyen a gyermekek szimira,melyek segitik a sziil<iftjldhrjz,

nemzeti kultuftlnkhoz val6 kdt6d6s kialakul6srit. Ezert kiil<jncis hangsrilyt kap a k6sztilod6s,

r6hangol6dris' Ovodrlnk hagyomiinyai 6s a krizcis iinneplds rir<ime az erzelmi nevel6s egyik

fontos eszkdzei. Igyeksztink nyitottri terutt az 6vodai tinnepeinket.
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Esem6ny f'artalom Id6pont
Sztilet6snap

N6vnap

Az tinnepelteket verssel, dallal k<i szrintj tik c soportonkent

Folyamatos

M6rton nap

N6pi szokiisok megismertet6se j:it6kokkal, dalokkal,

tdrt6netekkel.

November 11

Mikul6s;

A. gyennekek verssel, dallal kdszcintik a Mikuliisnak.

December 6.

Kariicsony

Adventi

k6szril6d6s

Az 6voda dolgoz6i fenyot 6llftanak minden 6vodriban.

NIeghitt, var6zslatos gyertyaf6nyben, k6z<is dnekl6ssel, sok

s:reretettel kivilnunk egymiisnak b6kds iinnepeket.

Advent

iddszakiiban

Farsang O vodrink6nt kriz<i s zen6 s, tilnc o s j e lm ezb iit rendeztink.

Vizkeresztt6l

Hamvaz6szer-

d6ig

Nemzeti

tinnep:

Miircius 15.

IVlegeml6kez6s a Petofi szoborn6l, a sajiit kezttt%

elkdszfteff nemzeti jelkdpek elhelyez6sdvel.

Nl6rcius 15.

Hrisv6t

Az i.innep hangulatiinak megteremt6se versekkel, dalokkal,

mes6kkel, az tinnephez kapcsol6d6 n6pszok6sok,

hagyom6nyok felelevenft6s6vel.

Hrisv6tot

megelozo h6t

An1,6k napja

Az anyirk napi kciszrint6kre a gyermekek versekkel,

dnekekkel, aj rind6kkal k6sziilnek.

Mrijus elsri

vas6rnapjiihoz

igazodva.

Gyermeknap Glyenneknap alkalm6b6l dlmdnydus. v6ltozatos

programokkal lepjtik meg a gyermekeket

Mrijus v6ge

/Jrinius eleje

EvzAr6,

ballagris

kz 6v lezirisi.i" 6s a nagycsoportosok bricsriztat6s6t a helyi

saj 6tossiigok fi gyelembe v6tel6vel val6sitjuk meg.

Jrinius l5 - ig.

Napsugaras

Napok

Ovodriink kapuinak megnyit6sa a leendo 6vodasoknak es

szileiknek

Aprilis 20.-a

el<itti

id6szakban
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Krirnyezetiinkhoz kapcsol6d6 j eles napok tinnepldse

l2.6voDATNT GYERMEKvEDELMI FELADATAI

A gyermekv6delem komplex 6s preventiv tev6kenys6gi rendszer, amelyet a gyermeki

sziiks6gletek 6s jogok kiteljesit6s6re val6 folytonos t<irekv6s jellemez. Ez a tevekenys6g

nagyfokri 6rz6kenys6 get, empilti6t, tapintatot, szak6rtelmet ig6nyel.

Gyermekv6delmi munk6nk alapja A gltermekek vddelmirfil ds a gtdmr)g,ti igazgatdsr1l sz6l6

1997- dvi XXXI. tdrviny. (Gyvt.) . A gyermekv6delem cllja az es6lyegyenl6s6g biaosit6sa, a

szoci6lis h6tr6nyok cs6kkent6se, a vesz6lyeztetettsdg kialaku|is6nak megel6z6se,- illetve
segits6gnyrijt6s annak megsztintet6s6ben, a titoktart6si k<itelezetts6g betart6s6val.

Int6zrn6nyiink gyennekv6delmi tev6kenysdg6nek f6 feladatai: a gyermek fejlod6s6t

vesz1lyertetd okok tfeltiirilsa, megeloz6se, megsziintet6se, a HH, HHH, SNI gyermekek

beil leszkedd sdnek se git6 se, erzekeny ites. e I fo gadris.

Allatok

vililgnapja

Allatok megfigyel6se, ismeretek bovit6se. IsrnerteOes az

6llatokkal - lehet6s6g szerint -termdszetes k<izegtikben.

Okt6ber 4-

ig.

Yizvilitgnapja

t\ vizi 6l<ivikig megismer6se, a viz- 6s a tern eszeti

krirnyezet v6delm6t, fontoss6g6t hangstilyozva.

Tev6kenysegek v6,gzese, alkot6sok k6szit6se a t6m6ban, -

lehetos6g szerint - kirrindulis egy krizeli vizes dl6helyre. Mircius22.

F6ld napja

Ivtikro- ds makro kcirnyezetben a termdszet v6delm6re,

nLeg6viisdra nevel6s. Az 6voda kertj6nek gondoz6sa,

ferlrijitrisa, vir6gositrisa. A gyermekek szitmLra

k6rnyezetv6delmi j 6tdkos d6lelott szervez6se. Ismerked6s a

FiSldg<imbbel, a szelektiv hulladdkgytijt6ssel 6s az

rijrahasznosit6ssal.

Aprllis22.

Madarak - 6s

f6k napja

A hasmos madarak vddelme 6rdek6ben isme.tek ,y,ijt.isu

ktinyvek, k6pek, IKT eszkiiz<ik segfts6g6vel. S6t6k, turiik,

kirrlndul6sok alkalmrival megfi gyeldsek v6gz6se. N4ajus 10.
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Feladatok a gyermekv6delem teriilet6n

' saj6tos neveldsi ig6ny'ti ( SNI ), a beilleszkeddsi, magatart6si, tanuliisi neh6zs6ggel

kiizdo ( BTMN ) gyermekek beilleszked6s6nek segit6se;

o szociiilis hrltrrinyok enyhit6s6t segftd tevdkenys6gek v6gz6se;

. gyermekek es6lyegyenl6s6g6t szolgdl6 int6zkeddsek foganatosit6sa;

o tehets6gig6retek azonosit6sa, megfelel6 szakemberhezvalb irrinyitrisuk;

o 6vodriinkban vdd6, 6v6, piirtfog6 rendszer mtikddtetdse 6nk6ntes gyermekv6delmi

. 
felel6s6k illtal, melyet 6vodapedag6gusaink kitnak el.

Ovodapedag6 gusok feladatai

. a gyermekek fejl<idds6t vesz6lyezteto okok feltrlriisa;

o sziiks6g esetdn felveszi a kapcsolatot a gyermekv6delmi felel6ssel;

o ha kell, megfelel6 szakemberhez, int6zrn6nyhezirimyitjaa csal6dot, gyermeket;

o biaositja a gyermekeket megillet6 jogok 6rv6nyestil6s6t;

o a v6d<i- 6v6 int6zked6sre javaslatot tesz;

' szem el6tt tarda a gyermekek felzArk6^atisdt, differenci6lt, egydni fejleszt6s6t;

t figyelemmel kis6ri a gyermekek rendszeres 6vodrlba j ilrdsifi,gyakori hirinyzisok eset6n

mtikcidd sbe hazza a j elzor endszert;

o feljegyz6seket kdszit;

o a sztil6kkel egyiittmrikrid6 kapcsolatot alakit ki;
. el6segiti a pozitiv neveldsi mint6k be6piil6s6t a csalidoknill;

o a csal5dok szociiilis 6s anyagi helyzetdnek megfelel6en a ktil6nb6zrl tiimogat6sokhoz

v al6 hozzi$utdst j avasl atil al el6 se giti ;

o segfti az egdszs€gtigyi sziir<ivizsgiilatok megval6sulisrit;

' egyiittmrik6dik a segit<i intdzm6nyekkel, szakemberekkel.
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Az iink6ntes gyermelw6 delmi felel6s ti k fela datai

t munkiljuk sor6n szem6lyes, kdzvetlen kapcsolatot tartanak fenn a sztil6kkel,
gyermekve d e lmi szolgilattal;

. folyamatosan konzultrilnak az 6vodapedag6gus koll6g6kkal, daj krlkkal ;

c tdiekoztatjirk a sztil<iket arr6l, hogy milyen probl6m6val, hol 6s milyen idopontban

fordulhatnakhozzfijuk' tovribbri hogy az6vodrin kiviil milyen gyermekv6delmi feladatot
ell6t6 int6zm6nyt kereshetnek fel, milyen segfts6get kdrhetnek;

. gyermekbdntalmazits gyanrija vagy egy6b, pedag6giai eszk<iz<ikkel meg nem
sziintethet5 tt'eszelyeztetl tenyezl megl6te eset6n 6rtesiti az 6vodavezetitt;

o cisszehangolj,a a gyermekvddelmi tevdkenys6geket azovoditban dolgoz6 6v6nok k<iz6tt;
t kapcsolatot tart konkr6t esetekben a gyitnthat6siiggal, p6rtfog6kkal, nevel<isztil6i

feliigyel6kke[, rendors6ggel, valamint a csal6dokkal foglalkoz6 szakemberekkel;

t figyelemmel kisdri a gyermekv6delemmel kapcsolatos jogszabril yokviltozitsait, a helyi
<inkorm6nyza:t kapcsol6d6 rendeleteit;

. egyrittmrikridik a jelzorendszer tagjaival;

o r6sztvesza gyermekj6leti szolgitlatiiltal kezdemlnyezefiesetmegbesz6l6seken;

o minden nevel6si 6v v6g6n besz6mol6t kdszit gyermekv6delmi munk6j6r6l.

6vodavezet6 feladatai

o ellentirzi a gyermek mindenekfelett rill6 6rdek6nek 6rv6nyesiil6s6t;

o biztosftja a gyermekv6delemmel tisszeftigg6 feladatok megval6sul6siit a szem6lyi- 6s

tdr gyi feltdtelek megteremt6s6vel ;

. ininyitja 6s ellenrirzi az 6vodibanvlgzettgyermekvddelmi munk6t;

o a rendszeres t6mogat6s ir6nti k6relmekr6l az lvodapedag6gusokk al, az illet6kes
szervekkel egyeilet, 6s megteszi a megfelel6 int6zked6seket;

o segiti a sztil<iket a felmeriiki probl6mriik megoldiis6ban;

t kapcsolatot tart fewr azilletdkes gyermekv6delmi 6s csal6dsegit6 szervezetekkel.

Munk6nk akkor tekinthet6 eredmdnyesnek, ha a gyermekek hiirom 6ves kort6l rendszeresen
jrirnak 6vod6ba, nem kertlnek h6tr6nyosabb helyzetbe ann6l, mint 6vod6ba kertildstiket
megel6z6en' ha minden gyermek 6nmag6hoz k6pest j6l fejl6dik, j6l6rzimag1taz 6vodiiban 6s

kor6nak, fejletts6g6nek megfelel<len k6pess6 v6lik a zokkenomentes iskolakezd6sre.
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r3.EcyuTTMiiKoons ronnaAr, nr,ls6 ps rur_,s6 pARrNnnnAr,o

Bels6 partnerkapcsolatok:

a.) Az 6voda ds a csaldd kapcsolata:

Nevel6si c6ljainkat,Ss feladatainkat a csalidi nevel6s kieg6szit6sek6nt tewezztik. Az 6voda 6s

a csal6d harmonikus kapcsolat6nak, egytittmiik<id6s6nek megteremt6se a gyermekek fejl6ddse
6rdek6ben n6lktildzhetetlen.

Kapcsolattart6s. eeyi.ittmrikdd6s formiii :

o Csal{dlftogatfs, melynek els6dleges cdlja, hogy a leend<i kis 6vodiis a szfumira

biztons6got jelent<l k<izegben ismerkedjen az 6v6n6nikkel, ezzel el<ikdszitve a

befogad6st, valamint hogy t6j6koz6djunk a csal6di nevel6sr<il, a gyermek

szociokulturalis h6tter6r6l.

o Napsugr{r napok Minden 6vben, a beiratkozilst megel6 zo idoszakban lehetos6get

adunk a leend6 6vodiisok sziileinek 6vodriink megismer6s6re.

o Sziil6i 6rtekezleteken feladatunk a sziil<ik ti$ekoztatfusa.

o Eryiittmiikiid6s a Sziil6i Kiiztiss6ggel.

o { Kiiziis programok, iinnepek lehet<is6get teremtenek a csal6d es az 6voda

kapc solatilnak elm6lyit6s6re.

o Nyflt napokon a sziiloknek lehetSs6get biaositunk az 6voda napi 6let6be val6

betekint6sre.

' Napi kapcsolattartfsra van sziiks6g annak 6rdek6ben, hogy a szi.ild folyamatosan

tiljekozott legyen a gyermek6vel tcirt6nt esem6nyekr6l, fejl6d6s6r<il, valamint az

6vodapedag6gus is a gyermekkel, vagy a csaliidban tcirt6nt fontosabb esem6nyekr6l.

o Egy6ni esetmegbesz6l6sek, fogad66ra elore egyeztetett idopontban.

o Az informici6s tr{bla kiftiggesz6se lehet<iv6 teszi azakturilis ktizlendok k6vet6s6t.

b. I Az 6voda ds a T)erymek kapcsolata

Igyeksztink esztdtikus, befogad6, szeretetteljes k<irnyezetet biztositani, melyben 6rv6nyesiil az

egy6ni b6n6sm6d elve. Ennek megval6sitiisa az 6voda <isszes dolgomjLra k<itelez6 6rv6nyti.
T<ireksziink a pozitiv drzelmi kapcsolatok kialakit6sdra feln6tt- gyermek, gyermek - gyermek

ktizdtt. Ortimteli tevdkenys6gek riltal gazdagmindennapokat teremtiink, 6s fontosnak tartjuk a
min6s6gi munkavdgzest. Nevelomunk6nkban segit6tiirsak a szakk6 pzett dajkitk 6s a pedag6giai
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asszisztensek, akik lhat6konyan egytittmiikddnek veltink. Kciz<is cdlunk egy gyermekk<izpontir,

minden tertileten az: 6vod6s koroszt6ly drdekeit szolgii6 intezmeny mtikcidtetese, a gyermeki
szem6lyi s6 g kibontak oztatfusa.

Mi 6vodapedag6gusok 6s a nevel6st segit6 alkalmazottak (pedag6giai asszisztensek, dajk6k,
6vodatitkilr, karbantart6k) igyeksni* pozitiv, dertis munkahelyi l6gkorben 6sszehangolt,

hat6kony, magas szinvonahi munkrlt vegezri.

Az 6vodapedag6gus, a pedag6giai asszisztens 6s a dajka aktiv egytittmtikrid6se a nevelds sor6n
meghat6ro zo. 6knem csak ktils6 szeml6l6i, hanem aktfv rdszesei is az 6vodai csoport 6let6nek.
Segit<ii az ovodapedag6gusnak, hozzi$itrulnak a gyermekek fejl<id6s6hez. Ismerik nevel6si
elveinket. c6ljainkat. valamint sajrit - 6vodai neveldsben bet6lt6tt - szereptik fontoss6giit.

Kiils6 partnerkapcsolatok:

o Kiskunhalas V6ros Onkormiinyzata

o Szoci6lis-, nevel6si- 6s oktatrisi int6zm6nyek (b6lcs6d6k, 6vod6k, iskolik)
o Kcizrntivel6ddsi int6zrn6nyek (Mozi, mrizeumok, k<iz<iss6gek h6ua, krinyvt6r,

Csipkehriz)

' Egyesriletek

o Speci6lis segft<i int6zm6nyek, szakemberek:

. Pedag6giai Szakszolgdlat

' Brics- Kiskun Megyei Pedag6giai Szakszolg5lat Baja, Tanul6si K6pess6get

vizsgilll Szak6rt6i 6s Rehabilitr{ci6s Bizottsrig (B6cskai Szakdrt6i Bizotts6g?)
. Csal6dsegft6 {s Gyermekj6l6ti Szolg6lat,
. Csalidsegit<iKrizpont

. Hi.zi gyermekorvosok,

. V6d6n6i szolg6lat

. Egy6b partnerek:

. POK (Pedag6giai Oktat6si Krizpont)

. Kiskunhalasi Jdr6si Hivatal

. Kiskunhalasi J6rrisi Hivatal Gyrimiigyi Osztillya

. Kcilts6gvet6silnt6zm6nyekGazdasrigi Szervezete. Aursz



Ciginy Nemzetis6 gi Onkormrinyzat

Szponzorok, t6mogat6k

Civil szervezetek

Alapitv6nyok

Csal:idok Atmeneti Otthona

Egyhizak

14. SZOCTAT,TS HATNAXYOKAT ENYHiTO TNVNKENYSEGEK

6vod6saink eltdr6 szociokulturttlis k<irnyezetbol keriilnek 6vod6inkba. Ezt figyelembe vdve

fontos feladatunk az egyeni sorsokkal val6 torod6s. Meg kell ismernilnk azokat a t1nyeziJket,

amelyek hozzililruhnk a hitrinyos helyzet kialakul6sithoz. A probl6mrik megismer6se utiin
hatir o zhatjuk me g fe I adataink at, hittr iny cs<ikkent<i te v6kenys6 ge i nket.

Alapelviink a gyermek szemilyisiginek, emberi milttisrigtinak is jogainak tiszteletben

tartdsa.

Kezdetektol igyeksztink a szril6kkel egym6st tisztel<i, egyiittmrik<idd, bizalmas kapcsolatot

kialakitani, hiszen ez a probl6m6k felt6rdsiinak alapja. A kialakitott 6s folyamatosan fenntartott
ktil<inbdz6 kapcsolattart6si formrik lehet6s6get adnak a probl6miik feltrllis6ra, a megismer6sre.

Az anamnezis lap felvdtele a gyermek 6vodriba l6p6sekor, valamint a fejl6d6s folyamatos

nyomon ktivetdse j6 eszkoztink. A sziil6kkel val6 egytittmtik<id6s sor6n igyeksztink

tapintatosan befolyilsolni a j6 szokiisok alakititsitt. Arra toreksziink, hogy a sztl<ik erezzek

segit6 szind6kunkat,1rezzdk azt,hogy szeretjiik, elfogadjuk gyermekeiket.

A szocirilis hrltr6nyok kompenzil6srlnak alapvet6 felt6tele, hogy valamennyi h6tr6nyos helyzetii
6s halmozottan h6tral,yos helyzetti gyermek hiirom 6ves koriit6l rendszeresen jrirjon 6vodiiba,
(lehetoleg vegye ig6nybe az egdsznapos 6vodai elhelyezdst), mert igy hozzajut az otmegillet6,
testi-, lelki fejltid6s(it szolg6l6 ell6trisol<hoz. Ezt az ovodiban folyamatosan figyelemmel
kdvetjtik.

Igyeksziink segiteni a. sziiltiknek, csaliidoknak- kompetenciahataron beltil- szociiilis helyzettik,
6letktirtilm6nyeik jav'ititsira. FelvilSgositrist adunk a szocidlis juttatdsokr6l, egy6b segit6si

lehet<is6gekrol.



Szegreg6ci6mentes kdrnyezetet alakitottunk ki, amelyben az egyenlo b6nrlsm6d elveinek
betartiisa 6s betartalfsa az 6vodirinkban dolgoz6 felnottekre k<itelezri 6rv6nyri. Tilos brirmifele
hritriinyos megktiltinb<iztet6s. Szeretetteljes, befogad6 kcirnyezetet biaositunk, melyben
tdreksziink a pozitfr'6rzelmi kapcsolatok kialakit6sdra feln6tt- gyermek, 6s gyermek- gyermek
krizritt.

Segitjrik a h6tr6nyos helyzetti gyermekek beilleszked 6s6taz6vodai k6z<iss6gbe ,ragyhangsrily
helyeztink a szocidlis- 6s drzelmi nevel6sre, a pozitiv trirsadalmi norm6k 6s egyiitt6l6si
szabdlyok kdzvetitds6re, a helyes viselkeddskultrira kialakitrisrlra . Az egeszs6ges 6letm6d
szok6sainak kialakf trisri v al is ho zzi$6rulunk a h6trrinyok enyhit6 s6hez.

A t6rsadalmi helyzet viitozdsai rij kihivris el6 6llitj6k az ovodapedag6gusokat, ennek 6rdek6ben
fontosnak tartjuk a szakmai megrijuldst, a szakmai trimogatrlsok igenybev6tel6t,
tov6bbk6pz6seken r'al6 r6szv6telt, valamint a fejl6ddshez sztiks6ges palyazati lehet6s6gek

megragad6stit.

15. GYERMEKEK ESELYEGYENL6SrcCTT SZOLGALO
INTEZKEDESEK

ovodriinkban a gyennekeket es hozzifiartoz6ikat h6triinyos megkiildnb<izetds nem 6rheti
szArmazdsuk, nemzeti,- etnikai hovatartozfusuk, vagyoni helyzettik, vall6suk miatt.

Az es6lyegyenl6s6g megteremt6se szorosan dsszeftigg a szociiilis hiitriinyokat enyhit<i,
valamint a gyermekv6delemmel <isszeftigg6 tev6kenys6geinkkel.

Alapelveink az egyenl6 brin6sm6dr6l 6s az es6lyegyenkis6g elomozditirs6r6l sz6l6 2003. 6vi
CXXV. t<irv6ny szellem6ben a hritr6nyos helyzetti, valamint a sajritos nevel6si ig6ny,ti
gyermekekkel szemben:

o elfogadiis,befogad6s

o m6lt6nyoss6g, pozitivdiszkrimin6ci6

o integrdci6, szegreg6ci6 mentess6g megval6sitrisa

. egyenl6 brindsm6d elvdnek teljes k<ini 6rv6nyesit6se

o a tiirsadalmilag elfogadott normrlkt6l elt6r6 kultur6lis szokiisok megismer6se, meg6rt6se
(kisebbs6g, migriins gyermekek)



A migr6ns gyermekek a malyar gyermekekkel azonos feltdtelek mellett vehetik igenybe az

6vodai nevel6st. Az egyeni b6nrism6d elvet az6 neveldsiik soriin is 6rv6nyesitji.ik.

Feladatunk a migrrins ryermekek ellflt{sa sorin:

o felk6sztil6s a gyerekek fogad6siira;

. empiitia, lrzelmi bizons6g megteremt6se;

o csalidb6l hozott elt6r6 szokilsok tisZeletben hrtAsa;

. magyar nyelv elsaj6titas6nak segitdse;

o szocializ6ci6segit6se;

' az egydni sziiks6gletek azonositiis6n alapul6 hritrrinykompenz:ici6s tevdkenys6gek,

szakell6tris a korai gyermekkorban.

Az es6lyegyenltis6g elengedhetetlen felt6tele az egyenlo hozziferds biztosit6srln tril olyan
tiimogat6 l6p6sek megval6sitrisa int6zm6nyiinkben, amelyek cs<ikkentik a gyermekek megl6vo

hifirinyait,javitj6k es6lyeiket az iskola sikeres megkezd6sdhez, k6s6bb a trlrsadalomba val6
sikeres beilleszked6shez.

Feladataink az es6lyeryenl6s6g megteremt6s6re:

o ahifiritnyos helyzetii gyermekek 6vodai beiratisfunak trimogatilsa;

o teljes krini 6vodai ellit6s biztositiisa;

o 6vodai hi6nyz6sok csdkkent6se 6rdekdben ktildnbrizo int6zked6sek megt6tele;

o sztil6kkel val5 partneri kapcsolat kialakitrisa.
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MELLEKLET
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INTEGRALTAN NEVELHETo ROMA/CICAXY GYERMEKEK
ETNIKAI PROGRAMJA

.- Gyermek olyan, mint o tiiktir. A szeretelet nem kezdemdnyezi, de ,r,issztrtiikrdz.i.

Hs szeretetei kup, viszonozza ozt, de ht nem kap szeretetet nincs mit visszstiikrdznie,,

(Ross Compbell)

Le sfo nto sab b o lap e lve in k :

c MLTLTIKULTafuLLIS neveltisen ulopul6 INTEGR,iCT,
. xUtortrndirciszerx ELFoGAt)isA, TLLERANCIA,
c Tevikenysdgek sordn DIFFEREN'cIiLr kipessdglfejlesztds.

A roma/cigdny 6vodai nevel6siink c6lja:

o Az 6vod6skoru cigfuny anyanyelv[i gyermekek nevel6se magyar nyelven, az 6letkori
sajritoss6gok 6s az egy6ni fejletts6g figyelembe vdteldvel, a nemzetis6g nyelv6nek 6s

kultrirrlj rinak, hagyom6nyainak ripol6srival.

o Sokoldahi szem6lyis6g fejlesztdse, a magyff kultrira 6rt6keinek megismertetdsdvel,

itadisixal.

o Azidentit6s tudat kialakul6siinak segitdse, a specirllis sziiksdgletek kiel6git6se, a m6ss6g

elfogad6s6nak er6sit6se.

o Fontos a tev6kenys6gek sor6n megval6sul6 egy6ni szem6lyis6g fejleszt6s, az

<inkifejez6s er6sit6se, a gyermekek sokoldahi, harmonikus szem6lyis6gdnek

kibontakoztatlisa, a megl6vo h6tr6nyok cs<ikkent6se.

o BoLDoG, eg6szs6ges lelkti, kiegyensrilyozott, nyitott, <in6ll6an kezdemenyezo
gyermekek nevel6se.

o A mindl zdkken<i mentesebb iskolakezd6s.
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Feladataink:

a

a

a

a

a

a

a magy ar nye I v me gi smer6 s 6ne k, haszrfitlatfunak pre fer6l iisa ;

nyelvi-, kommunik6ci6s nevelds el6t6rbe helyez6se;

a gyerm ekek szo cializAc i 6j 6nak el <i se git6 se ;

6r zelmi biaonsiigot nyrij t6, denis, szeretettelj e s 16 gkrir me gteremt6 se ;

a testi, lelki sziiks6gletek kiel6git6se;

az egdszsege s dletm6d szok6sainak kialakft6sa;

a jfitek kiemelt szerep6nek hangstilyoz6sa;

6rzelmi, erktilcsi, kdzciss6gi nevel6s 6s a szociitlis kompetencirlk megalapoz1sa;

kognitiv k6pess6gek fej lesztdse;

kdrnyezettudatos magatart6s megal apozisa.

Anvanvelvi nevelis:

Ovodilba kertil6skor gyermekeink nagy tdbbs6ge csak a cig6ny nyelvet haszr6lja (ail. is
hi6nyosan) kevesen rendelkemek kev6s magyar nyelvi beszdddrt6ssel is. Kiemelt feladatunk a

magyar nyelv megtanit6sa, ami segiti a tiirsadalmi beilleszked6st. A csal6dok, ds igy
gyermekeink komrnunikaci6jdt nehezfti, hogy mind a k6t nyelvet hiiinyosan besz6lik.

P6ldaad6ssal, besz6lo ktirnyezet megteremtds{vel" szeretn6nk besz6diiket,

,,kommunik6ci6jukal." jiit6kos tev6kenys6geken kereszttil fejleszteni: pl, sziturlci6s-

riponerj6t6k,- hangutiinziisok, biiboz6sok dramatizAlitsok, a nap minden tev6kenys6g6nek

megnevez6se,- versek mes6k, tdrtdnetek 6lmdnyek felid6z6se, ,,k6rdds-felelet j6t6kok,,.

Megfelelti id6t ds figyelmet forditunk az anyanyelv ismeretdre, megbecsiil6sdre,

kommunikrici6s kedv <isZrinz6s6re, fenntartiis6ra a gyennek meghallgatiisrira k6rd6seik

titmogatisina 6s a v6laszok ig6nyl6s6re.

Az dvodai dlet tevikenvsieformdi

Jdtik

Folyamatosan nagyfrrkf ,i6tdkdhs6get" figyelhettink meg gyermekeinkn6l, hiszen otthon

min<is6gi j6t6k eszktiz nincs, vagy csak nagyon kev6s ezert az6vod6ban talillkomak eloszor az

dletkoruknak megfelel6 ji*ekeszkozrikkel. Megmutatjuk azok funkci6j6t, hasznilati$, gazdag
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6lm6nyviLlggal b<''ritjtik ismereteiket a tartalmasabb iiltek elsaj6titrlsrihoz, megismertetjiik,
segitjtik a jdtekszabrilyok elsaj6tititsitt, betartailisiit. Szorgalm azz*a jrit6ktev6kenys6gek sor6n
a magy ar nyel v hasmiilatfit.

Verselis. mesilis

Sziiks6gesnek tartjuk az irodalmi kultrira 6rt6keinek megismertet6sdt, tovribb <ir<ikit6s6t, a
tartalmakbaazirodalmi 6rt6kek be6pit6s6t is. Ugy gondoljuk, hogy elengedhetetlen a gyermeki
fej l6d6 s szempontj 6 b6l a mindennapo s mesehal lgatiist.

Fontos a cig6ny gyermekek zene ir6nti szeretetdnek elm6lyit6se, a ritmikus, sz6p testmozg6s, a
tiincldp6sek gyakorliisa, a kultfr6juk iipol6sa, dalok, mond6krik segits6g6vel. Dalos
anyagainkat, mond6k6inkat, kisziimol6inkat, bedpitjiik a mindennapjainkba. Epfttink a zene
itinti szeretettikre' az dnekl6si kedwkre, zenei fog6konys6gukra, ritmusdrzdktikre. segitjtik,
hogy t<ibbfele ritmurshangszerrel ismerkedhessenek meg, biztositjuk a kulturrijukb6l ered6
nagyfokri muzikalitiishoz az eszk<izdket. A zenehallgatrisi anyagmegviilaszt its1niifigyelembe
vessztik a gyermekek kisebbs6gi hovatarto zitsitt.

Feladatunk a saj6tos szin- ds formavillg megielends6nek segft6se, tiimog at6sa a sokfele
kifejez6si eszkoz 6ltal a mindennapokban. Fontosnak tartjuk az ov6n6iminta 6s modelladiist,
segitdst, 6sztonz6st, amelynek hatdsdraviiltozatos technikrikkal ismerkedhetnekmeg. Legyenek
btiszk6k 6l6nk, szines munkriikra, produkumaikra.

Mozeds

Fontos amozgds cissz;erendezetts6g6nek alakitiisa, arragymozgiisok 6s kismozgt{sok fejleszt6se
a mozgiskoordin6ci6 miatt. Az 6vodiiban biztosftott tornaeszkozdk felhasznril6s6val
szeressenek mozogni a gyerekek szabadon, zen6re, egyedtil 6s krizrisen. A mindennapokban -
jritdkos tev6kenys6geken keresztil - fokozatosan ismertetjdk meg 6ket a mozg6s rir6m6vel,
annak eszkrizeivel, 6s azok biztonsdgos hasm6latiival.

Kiilsd vilds tevikenv mesismerdse

Ezpnateriileten is jelentkez6 sztik<is 6s hirinyos ismereteik miatt igyekszrink min6l tribb j6t6kos
tapasztalatszerzdsi lehet6s6get biztositani, mely 6ltal b6vitjiik a sz6kincstiket. A gyermekek
tudiisa a praktikumon alapul, ezdrt lehetos6get kell biztositanunk, hogy k<itetlen formiiban
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brlrmikor kisdtlete:uenek, tegyenek felfedez6seket, s ez iltal fejl<idjenek gondolkodrlsi
mtiveleteik is.

Mun ka i elle e [[ tevd kenvs d ee k

E ter{ileten meghatiirozo a gyermekekn6l az otthonr6l hozott - az 6voditol teljesen elt6r6 -
minta. Rendszeres pozitiv meger6sit6ssel, 6rt6kel6ssel ktildnbcizo m6rt6kben tudjuk motiviilni
6ket' P6ldamutat6, tiirelmes magatar&isunkkal segitjtik azegyesmunkafolyamatok elsaj6tit6siit,
az eszkdzok nev6nek 6s azok hasznitlatinak megismerds6t. Figyelmtik et rLirirnyitjuk a tiszta
rendezett kdrnyezet esfietikiljfura, 6s miisok munkrijrinak megbecsiil6s6re. Fontos feladatunk
igdnyszintjtik megalapozisa, niiveldse, kiildndsen atisztasdg,ripoltsrig ter6n. A k<ivetend6nek

6s a kcizvetitSnek minden esetben az 6vodapedag6gus szemdlydt tartjuk. A munkafolyamatok
szervezds6ben a fokozatossiig ds a rendszeress6g elv6t 6rv6nyesitjiik.

A cig6ny gyermekel'l tanuliisi folyamata ink6bb az utimzAsra, modellkrivet6sre 6piil, melynek
alapja az 

'rzelmi 
l<6tod6s. A mikro csoportos, illetve az egylni foglalkoztatiisi forma

alkalmazisinalhozzljiirulunk a gyermekek egy6ni fejloddsdhez. A t6bbf6le 6lm6ny-, ismeret-

, tapasztalatszerzdsi lehetos6g biaosit6s6val lehetSs6get adunk a szem6lyis6g tov:ibb
fejl6d6s6hez. Ismeretszerzdsiiket termdszetes kivilncsis6gukra 6pitjdk, igyeksztink min6l tribb

'rzdkszervet 
bevonni, fokozatosan ndvelve szrind6kos figyelmiik idotartamrlt a gyakorliisokkal.

A feilfidds iellemzdi trz AvoAdsfor vdfu.

A cigriny nemzetisdgiL neveldsben r6szesi.il6 gyermekekre is ugyanrigy vonatkoznak a helyi
nevel 6 si pro gramban megfogalm azottak,,fej l6d6s j e llemzoi az 6vodiiskor v6 gdre,,.

Kiemelt a csal6di nevel6s ds az 6vodai nevel6si folyamat eredm6nye:

o 6letkoftinak 6s egy6ni k6pess6geinek megfelel6en rendelkezzen olyan sz6kinccsel,

amely lehet<iv6 teszi, hogy amegszerzett ismereteket tudja elmondani, alkalmazni
o tudjon ti$ekoz6dni a besz6d 6s 6lethelyzetekben

o villjon belsove a tcibbs6gi tiirsadalom normarendszere.
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Kaocsolatrendszer

A cigriny gyermekek es6lyegyenl6s6gdnek biztositiisa 6rdek6ben kiemelt kapcsolatot tartunk
ftinn a pedag6giai programunkban felsorolt intdzrn6nyeken kiviil speci6lis, a csal6dokat is

segfto, <inkormiiny zati 6s egy6b tiirsadalmi szervezetekkel.

. Cig6nyNemzetisdgi Onkormrinyzat

o Utca bizalmiak, csal6dgondoz6k

o Csalidsegito- 6s Gyermekj6l6ti Szolgrllat,

o Csaliidsegit6KdTpont

o CsaLldok 6tmeneti otthona

A csalidokkal val6 kapcsolattarkis kiemelt feladatunk, ezert a sziil<ikkel val6 k6z6s

rendezv6nyek szervezds6t el6tdrbe helyezztik. Emellett figyelmet fordftunk arra is, hogy
gyermekv6delmi szempontb6l a megfelel6 m6don nyfjtsunk segits{get a csaftidoknak.
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KTEME LT FIGYE LME T IGEI\-YL6 CYTNVTEKE K TNTE CNAT-, T
mBvrr,nsr

Helyzetk6p

Ovod6inkban 6w<il-6we n<ivekszik a kiemelt figyelmet ig6nylci gyermekek szAma.Nevel6siink

irSnyttije a felt6tel ndlkiili szeretet, ez6rt nevel6testtilettink empatikusan fordul a kiemelt
figyelmet ig6nylti gyermekek fel6. Alkalmazkodunk fejl6d6si titemtikh6z, lehetosdgeinkhez,

szaktudiisunkhoz mlrten biaosftjuk szimukra - az egydni sajiitoss6gaik 6s k6pess6geik

figyelembe v6tel6vel - a fejlesztdst

C6lunk:

Egydni fejl<id6si titemtik, k6pess6geik, tehetsdgtik, szociokulturrilis hrittenik
figyelembev6tel6vel a hitrinyos helyzetb<il val6 felzirkoztat6suk segit6se, hritrrinyaik
enyhit6se, az elliteletek csdkkentdse, illetve a tehets6giik kibontak ortatSsa,tovribbrl a neveldsi
hat6sok kedvez<i 6rv6nyestil6s6nek megteremt6se, nevel6si cdlkitiizdseink megval6sit6sa.

Feladatunk:

. a gyermekeink min6l teljesebb, pontosabb megismerdse;

o 6vod6inkban szeretetteljes, befogad6 krirnyezet biztositrisa;

. az egydni differenci6lt nevelds megval6sitrisa;

o idtlben felisnaerni 6s kisztirni a beilleszked6si, tanuliisi, magatartrisi probl6mrlkkal ktizdo
gyermekeket:

o megfelel6 szakemberhez irinyitani, specirilis csoportba j avasolni ;

o a kiikinleges brint{sm6dot ig6nyl6 gyermekeink korai felismer6se, fejldd6stik nyomon
k<ivet6se, fejkid6siik r<igzit6se;

t a gyermekek mozg6sfejleszt6se, kognitfv,- 6s szoci6lis kdpess6geik fejleszt6se,

szemdlyi s6 giik 6s magatartiisuk korrekc i6j a;

. megfeleki kapcsolat kialakit6sa a csal6dokkal;

o a sziil<ik megrryer6se a megfelel6 prevenci6s munka 6rdek6ben;

o sz0ks6g eset6n a gyermekeink specirilis szakemb erhez, szakfejlesztds fel6 ir1nyitiy5a;

o 6vodapedag6gusaink szakmai,- 6s <ink6pz6se, sziiks6g eseten szakmai kapcsolatok

ki6pit6se.
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Altalinos fej leszt6si alapelveink:

o A fejlesztds csoportos, mikro csoportos 6s egydni formiiban, jiitdkosan, tev6kenysdg

k<jzben t<irtdrnik, gyermekeink fej l6dds6nek haladiisi titem6ben.

o Segiteni a hi\trany aik lekiizd6s6t, sikerdlm enyhezj uttatni dket.

Kiiliinleges bdn{sm6dot ig6nyl6 gyermekek

Sajdtos neveldsi igdny{i gyermek

A sajritos nevel6si iig6nyti gyermek is teljes 6rt6kti ember. Joga, hogy megfelel6, elfogad6,
ugyanakkor fejleszto hat6sri k<irnyezetben 6ljen, fejl6djrin ezdrt korai kisztir6se, fejleszt6se
gy6gypedag6gus segitsdgdvel tcirt6nik. A fejl<id6stikh<iz az alapvetoen sztiks6ges 6rzelmi
biztonsilgot megteremtjrik 6s megtartjuk, lehet6sdgeink szerinti optimrilis k<inilm6nyeket

biaositunk. C6lunk, hogy a sajiitos nevel6si ig6nyti gyermekek akaraterej6t, <inilll6srigra

ttirekv6s6t er<isitstik, tinrill6 cselekv6kdpess6gi.iket, erzelmi 6lettiket, egyiittmiikcid6
kdszsdgtiket folyamatosan fejlessziik, trilterheldstiket elkertilji1k, a nevelds iiltaliinos
cdlkittiz6seit megval6sitsuk. Beilleszked6siik a kdzrissdgbe k6t szempont szerint lehets6ges:

egyr6szt a sajiitos igdnytik fejleszt6s6vel, m6sr6s^ a tobbi gyermek segftok6szs6g6nek,

toleranciaszintjdnek nrivelds6vel.

Ovodriinkb an - az alapit6 okiratunkban megjel<ilt s6rtil6s specifikus tertiletekhe z tartoz6 -
fejleszt6siiket integr6ltan val6sitjuk meg. Befogad6 csoportjaink gyermekeit az integr6ci6
megtanitja, hogy feln6ttkorukban elfogad6bbak, egytittmrikodobbek legyenek t6rsaikkal. A
saj6tos neveldsi ig6n'ffi gyermekekndl m6g hangsrilyozottabb szerepet kap azegydni b6nrlsm6d

elve.

A szak6rt6i bizottsri,g I a pedagogia szakszolg6lat vdlem6nye alapj6n keriil sor a fejleszo
program 6ssze6llitils6ra, amelyet a saj6tos neveldsi ig6ny tipus6nak megfelel<i, kdpesit6ssel

rendelkez<i gy6gypedag6gus 6llit 6ssze. A gy6gypedag6giai fejleszo munka az 6vodai
nevelomunkdval piirhuzamosan tdrtdnik. Az 6vodapedag6gus pedag6giai elj6riisait szi.iks6g

eset6n megviitoztatja, probl6mamegoldrisaihoz alternativiit keres, egyiittmtik<idik a

szakemberekkel, a gy6gypedag6gusok javaslatait - szakmai tudiisiihoz 6s lehetosdgeihez -

m6rten be6piti a munlk6j6ba.

A sajritos neveldsi ilgdnyti gyermekeink iskoladretts6gi kritdriumait intdzm6nytink elv6riisai

tiikr<izik: az 6vodiba val6 beilleszked6stiket, a foglalkoz6sokon val6 egyenlo r6szv6teliiket, a
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sajrit magukhozmett fejloddstiket tekintjilk sikerkritdriumnak. Az iskoladrettsdget az 6 esetiikben
mindig a megfelel6 szakdrtoi bizotts6g szakvdlem6nye d<inti el.

Beilleszkedisi, tanuldsi, magatartdsi nehdaiggel kiizdf gttermek

Gyermekeink k<izcitt egyre ttibb a lassabban fejl6d6, rdszk6pess6g probl6mrikkal kiizd6
h6trrinyos szociokulturrljri 6vodris. Sok gyermektink ki.izd beilleszked6si-, viselkeddsi- 6s

teljesitmdnyzavatraT. Mindezen gyermekek szocializitci6jrinak feltdtelei hi6nyosak. Ezen
gyermekek gondozlisa, fejlesadse kiemelt, s egyben t<jbbletfeladatot 16 r6nk. Altal iba a

beilleszkeddsi zavat' az elfogadott tiirsadalmi norm6kt6l val6 elterri viselked6st jelenti. Az
6vodai nevelo munkrinkban a gyermek beilleszkeddsi probldm di, zavarai a gyermek elt6r<i
magatartiisiiban fig1'elhetok meg. Fel kell figyelntink az agressziv megnyilv6nul6sokra, a

kcizdnyre ds a passziivit6sra, az erzelem-szeg6ny, apatikus magatartiis ra, a tulzottf6lelemre 6s

szorong6sra, akifejezett feltdkenys6gre, irigys6gre, abeszedzavarra, az egyesr6szk6pess6gek

fejletlens6gdre.

Az id6ben nyrijtott szakmai segitsdg k6pes a folyamatot meg6llitani.

A .fe-i I e s z t 5p e da e 6 qu s .fe I a dat ai ;

o A sziir6sek elv6gz6se utiin konzultril az 6vodapedag6gusokkal, logop6dussal,

pszichol6 gus sal a feladatok pontos meghatfur ozlisa 6rdek6ben.

o A fejleszt6s fti indik6ci6ja az 6letkor 6s a tiinet srilyossiiga. Egy6ni sziiks6glett6l

ftiggcien a brizisfunkci6k meger<isft6se: figyelem - emldkezet - 6szlel6si tertiletek
egytittmrikridtSse - mozgSs, finommozgSs, t6ri orientiici6 - k6szs6gfejleszt6s

motiv6ci6fejlesztds.

o Az ismeret elsaj6tit6s folyamatrit gifilo, gyengdbben fejlett, diszharmonikus mtikrid6st
mutat6 rdszk6pess6gek megenisit6se.

o Az egydnhez igazitott k<ivetelm6nyek kialakitrlsa a gyermek k6pess6geinek,

6rdekl5d6s6nek, terhelhetds6g6nek ismeret6ben.

o A gyermek alkalmazkod5s6nak, kor&lrscsoportba val6 beilleszked6s6nek segit6se.

. Egyiittmtikcides a csal6ddal 6s a szakemberekkel.
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A kiemelten tehetsdges gyermekek nevelise

A tehetsdggondozds feladatainak megval6sit5sa 6vodiiinkban differenciril6ssal 6s egydni

tehets6ggondoz6ssal t<irt6nik. A differenciirlils athatjaaz 6vodriink eg6sz nevel6si folyamatiinak
feladatait, tartalmht, k<ivetelm6nyeit, m6dszereit, eszk6zeit, szervezeti formilit, 6rt6kel6si

rendszerdt. Pedag(rgusaink nevek!-oktat6 munkrijuk sor6n arra trirekszenek, hogy a

differenci6lis m6dszer6vel teljes m6rt6kben kibontakoztass6k a gyermekekben rejl<i

k6pess6geket, fejlessz6k kreativit6sukat, szocirilis kompetenci6jukat, kognitiv 6s affektiv
szfdr6jukat.

A tehets6ggondozdsunk c6lja:

o I tehetsdgek elkall6drisrinak elh6rit6sa, harmonikus fejlesztdse - nem kiemelve egy-egy

teriiletet, hanem - lehet6sdgeinkhez mdrten - eg6sz6ben fejlesatnk, pozitiv dnk6pet

alakftunk ki a gyermekeinkben, hogy elfogadjrik tehets6gi.iket.

' Kiemelt tehets6gti gyermekeink feladat iriinti motiv6ci6j6nak 6s elkcitelezetts6g6nek

kialakitilsa.

Feladataink:

o Olyan l6gk<ir megteremt6se a gyermek kcirtil, amely 6t elfogadj a, szem6lyis6g6nek

fejl6d6s6t segiti. Nevel6stink alapja a szeretet, az i*luziv megk<izelit6s, meg6rt6

rilfigyel6s, nf itottsiig, a szem6lyre szabott fejleszt6s, b6torit6 nevel6s.

o Azegy6ni brin6sm6d figyelembe vdtel6vel, egy6ni feladatok adilsiival kibontakoztatni a
gyermek k6pess6geinek, tehets6g6nek kibontakozt at6sa.

o R6szt veszi.ink az6voddkszitmirakiirtpillydzatokon, versenyeken, vet6lkedokrin.

o A kdzmtivelod6si int6zrn6nyek 6ltal biztositott lehetris6geket kihasm6l6sa (mfzeum-,

es szinhinl6togat6sok; stb. ).

o A napi pedag6giai munka sordn figyelembe vessziik a tehets6g lehets6ges jegyeit. A
tehets6ges gyermek eros oldaldt tovdbb gazdagitj*. er6sitji.ik, fejlesztjtik, ismereteit

elm6lyitjiik. A gyermek tehets6g6vel 6sszefiigg6 gyeng6bb tertileteket is megerosftjiik.

A terhel6s m6rtdk6t, s a haladils titem6t a gyermekhez igantjuk, igy elkeriilhetd a

ttlhajszolts6g.

o Figyelembe vessaik, hogy leghamarabb a matematikai, zenei 6s mrivdszetek ir6nti
tehetsdg mutatkozik meg.
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A hitrinyos 6s halmozottan hitrinyos helyzetii ryermekek differenci{lt fejleszt6s6nek

megval6sft{sa

Atnldnosfeladataink:

o A csalldi h6ttdrb6l szdrmaz6 kulturilis 6s szociiilis hrltninyok cs<ikkentdse, a

lemarad6sok folyamatos kompenzililsa.

o A k<iz<jss6gbe val6 beilleszked6st segit6se, az esdlyegyenl6sdget biaosit6sa.

o A gyerekek testi, lelki, szellerni sztiks6gleteinek kiel6git6se, biitorit6 nevel6s

alkalmaziis a az emberi kapcsolatok kialakftrisiiban.

o Felel6 ss 6, ger.zet, feladattudat kialakitrisa a gyenneke kben.

o Ktilcsdn6s tiszteleten, felt6tel n6lkiili szereteten alapul6 kapcsolatot ldtrehozasa.

o A szakmaih l6zattal folyamatos kapcsolattartiis.

o J6 kapcsolatot kialakitrisa a sziil6kkel, hogy kelki bizalom legyen az egyiittnevel6shez

kapcsolatos elm6leti ismeret6nek b<ivit6s6re, szakirodalmat aj6nlunk, szakembert

hivunk.

A migrdns gyermekek interkulturdlis nevelise

A migrilns gyermekek a magyar gyermekekkel azonos felt6telek mellett vehetik igenybe az

6vodai nevel6st. Az egyeni brinrism6d elvdt az 6 nevel6siikben is igyeksziink 6rv6nyesiteni

lehet6s6geinkhez 6s szakmai tudiisunkhozmdrten. A bevilndorl6 csalidb 61 1rkezo gyermekek

6rt6kess6g6t egyedis6giikben keressiik, mutatjuk be t6rsaiknak. Sziiks6g eset6n trij6koz6dunk

6s informiici6kat gyfijttink a gyermek kultur6jrival, vall6sdval, nemzetis6g6vel kapcsolatban.

Igyeksztink megteremteni a migr6ns gyermek 6rzelmi binons6,git. Segitjiik 6ket a magyar

nyelv elsajrititrisSban. Ennek leghatdkonyabb eszkoze a jdtek, tere pedig maga a

gyermekkrizdss6g.

Kiemelt felodatunk : a differe ncidlds

Elengedhetetlen, hogy a fejleszt6sben rdsztvev<i szakemberek team-munk6ban dolgozzanak,

egyiitt kell meghatiirozni a tennival6kat. A mi 6vod6inkban ktilcjn<isen sziiks6g van a

differenci6lilsra, minden gyermek m6s 6s m6s, m6s adottsilgokat orrik<ilnek a sziil<ikt6l, m6s

ktirnyezeti illetve nevelci hatasok 6rik 6ket, s ezek miis szem6lyis6gg6 formrilj:ik, alakitjrik oket.

Egy6ni 6s differencidlt foglalkozilsokat alkalmazunk ig6nyeiknek 6s 6letkori sajiitossrigaiknak,

egy6ni 6r6stiknek megfelel5en, nem mondunk le a fejleszhet6s6grril.
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Erz6kenyek vagyunk gyermekeink kiikinbrizdsege kint, ennek megfelel6en v6lasztjuk ki a

pedag6giai m6dszereket, m6dszerkombin6ci6kat. Gyermekeinkre kiemelt figyelmet forditunk,
eshozzi$ukigazitjuk a ktivetelm6nyeket (a gyenge pontokat nem hibak6nt 6rtdkeljtik, hanem a

lassabban fejlod6s jelek6nt), sokszori risZrinz6ssel es6lyt adunk a tovilbb l6p6sre.

A dffirencidlds teriiletei fvoddinkban a kdvetkezflk:

Tartalom, 6rdekl<idris, temp6, ismeretszint, inform6ci 6szerzes els6dleges forriisa, terjedelem,

eredm6ny, sorrend, szerkezet, id6, 6vodapedag6gusok stilusa szerinti differencidlis.

Kapcsolattartrls 6s egyiittmff kii d6s

Szokirtfii Bizottstig

Az 6vodapedag6gus, a gy6gypedag6gus 6s a logopddus megfigyel6sei, fejletts6g m6r6sei

alapjdn saj6tos neveldsi ig6nyti gyermekek integrrilt fejlesa6se 6rdek6ben a legels<i 6s

legfontosabb a szak6rt6i vdlem6ny beszerzdse. A szakvdlem6nyek beszerz1s1hez, a

feliilvizs grllati k6re lmekkel a Szak6rtoi Bizotts6ghoz fordulunk.

Pe dagdgiai Szakszolgdl at

A sziil<i 6s a pedag6gus nevelo munk6jrit, valamint a nevel6si-oktatrisi int6zrn6ny feladatainak

ellittilset a pe dag6 gi ai szakszo I gril at se giti.

A beilleszked6si, tanulSsi, magatart6si neh6zs6gekkel kiizd6 gyermekek probl6mrijrinak

meg6llapitiisa 6rdekeben, a Pedag6giai Szaks zolgitlathozkell fordulnunk.

Lo gopidiai szaks zolgdl at

Ovod6inkban sajnos igen magas a besz6dhibds gyermek ek afinya,nem egy k6zi.iliik t<ibb 6vig

tart6 logop6diai ter6piiira szorul. Ovod6inkba a helyi szakszolgirlatt6l heti rendszeressdggel

jtlr logop6dus, illetve a srilyosabb besz6dprobl6mrikkal ktizd6k m6g a szakszolgitlathoz is

bej6rnak nyelvi fejleszt6sre. Az 6vodapedag6gusok 6s a logop6dus sztir6sei alapj6n keriilnek a

gyerekek a foglalkozitsokra, a kisztirt gyermekek r6szletes logop6diai vizsg6laton vesznek

r6szt, melyet a logop6dus v6gez. Ennek eredm6nye alapjinkezd6dik a gyermekek logop6diai

terdpiSja. A ter6pi6s tervek egy6nre szabottan k6sztilnek. A logop6diai foglalkozrls (egydni vagy

kiscsoportos) jellege fiigg a besz6dhiba milyens6g6tril 6s a csoportosithat6 gyermekek

letszimirt6l.

A logop6dia celja, a logop6dus feladata, hogy a besz6dhib5k megekiz6s6vel, tovribbri a mir
kialakult besz6dhibiik, 6s azok kdvetkezmdnyek6nt fell6p<i m6sodlagos elviiltozisok
konekci6jrival 6p besz6det hozzonl6tre.20l7 szeptember6t6l a t<irv6ny miir nem csak az 5 6ves



gyermekek szitresell vizsgiiatifi irja elo, hanem a 3 6vesek6t is. A besz6d 6s nyelv funkci6inak

er6sit6s6vel segiti a logop6dus a gyermek drtelmi fejlod6s6t, szocirilis tanuliisiit. A gyermek

id6ben megkezdett logopddiai kezel6se, sokoldahi fejleszt6se, szocializitci6jdnak elosegit6se,

fej I o d6 s6nek nyomon kd vetd se se giti az adott pro bl 6ma tisztitzitsirt.

(Forrds - Tdrvdnyi szabdlyozds: 53/2016, (XII. 29. EMMI rendelet)

E gy iittmiikildis o sziilfikke I

A sztil6k szerepe, befoly6sol6 hat6sa is jelent6s gyermekek fejleszt6sdnek hat6konys6ga

szempontjdb6l. Nagy szerepet littszanak abban, hogy a gyermekiik beilleszked6se sikeres

legyen. Az 6voda 6s a sziil6k kozti ide6lis kapcsolatnak a kcivetkez6 alapelvekre kell dpiilnie:

a sz0lti 6s a szakember k<ilcscin<isen tisztelj6k egym6st, az informici6furamlits k6lcsrinds legyen.

Fontosnak tarjuk, hogy erezz6k a sziil6k, hogy a nevel6si-oktatrisi folyamatban r6sztvev6

pedag6gusok elfogadj6k gyermektik egyedis6g6t, 6rezzdk, hogy 5k is r6szesei a nevel6si -

oktatdsi folyamatnak. A pedag6gusoknak nem szabad figyelmen kivril hagyniuk a nem

kiil<inleges brlnrismridot ig6nyl6 gyermekek sztileit sem, emp6tiris k6szs6get kell kialakitani

benntik, mert fontos, hogy a sztilok t6mogassilk gyermektiket a kiikinleges biin6sm6dot ig6nylo

gyermekek e lfo gadasriban.

6sszegz6s

Az es6lyegyenlos6g fel6 megtett els6, legfontosabb lepes azegytttnevel6s. A kiemelt figyelmet

ig6nyl6 gyermekek tiirsadalmi megbecsi.il6s6nek k6rd6se gyermekkorban kell, hogy kezdodj6k.

Az egdszsdges kisgyermekek az 6vod5ba bekeriilve szerzik els6 benyomiisaikat tarsaikr6l. Ha

veli.ik egytitt, egym6st megbecstilve, egymSst nem zavarva nevelkedhetnek, akkor a feln6ttkori

t6rsadalom szimos probl6m5ja m6r eleve megoldhat6, megel6zhetri.

(Forrds - Tdrvdnyi szabdlyozds: Kiemeltfigtelmet iginyl1 g,termekek, a Nemzeti kAzneveldsrdl

sz6l6 201l. ivi CXC:. tdrviny.)

78



zilto ovoDA pRoGRAM

Bevezet6

Kiirnyezetv6delmi alapelviink a gondolkodj globritisan, cselekedj lolc[lisan - ezert a zold

6vodai tartalomnak megfelel<ien - pedag6giai programunkban a helyi term6szeti 6rt6kek

megismer6s6re, vddelm6re nevelds hangsirlyosan jelenik meg. Ovod6ink mrikcrdesiik sor6n

kdzvetitik a fenntarthat6s6got is. A fenntarthat6s6gra nevelds trirt6netis6g6ben a kdrnyezeti

nevel6sre 6piilt, de anniil sokr6ttibb, tartalm6ban gazdagabb, rirnyaltabb an fejezi ki azt a

sokszinti, holisztikus szeml6lettel,6kol6giai gondolkodrism6ddal vegzettnevel<i tev6kenys6get,

amely termdszeti 6s kultur6lis 6rtdkeink megismer6s6re, cselekv<i meg6vdsira, rij drt6kek

teremt6s6re irrlnyul. Pdld6t 6s krivetendo mint6t nyfijtanak az erofonitsok felhaszriiitsira, az

energiatakar6koss6g;ra, az dsszeni fogyaszt6sra, az rijrahasmositiisra, a szelektiv

hullad6kgffit6sre. r\ fenntarthat6 fejlod6s olyan fejl6dds, amely kiel6giti a jelen generiici6k

sziiksdgleteit an6lktil, hogy vesz6lyeztetn6 a j<iv6 generiici6k hasonl6 sziks6gleteinek

kiel6git6s6t.

A ztild 6vodai tev6kenys6gi formrik tartalma 6s fejleszt6 hat6sa:

J{t6k

A kcirnyezeti neveles, a fenntarthat6siigra nevel6s az ovodai nevel6s eg6sz6ben val6sul meg,

mindentevdkenysdgi form6ban jelen vannak ,,zold" tartalmak. Aj6t6k sor5n inform6ci6t adnak,

fogadnak be, cser6lnek gyermekeink. A j6t6k felt6teleinek - terek, eszkrizrik, j6t6kform6k -

biztositrlsriban drv6nyesiteni tudjuk a fenntarthat6s6gra nevel6s pedag6giai tartalmii,elveit.

Munka

Gyermekeink a mindennapi tev6kenysdgek sor6n <inmaguk6rt, t6rsaikdrt 6s krirnyezettkdrt is

vdgeznek munka jellegri tevdkenys6geket: dnkiszolgrlliis, a ndv6ny- 6s 6llatgondoz1s, a

kornyezet rendj6nek megtartiisa , az alkalmi megbizatirsok. Az eszk<izrik, munkafog6sok, az 616

6s 6lettelen term6szet dsszeftigg6seinek, tdrv6nyszenis6geinek 6t6l6s6re, sajrit tev6kenys6giik

hatdsainak megismer6s6re adnak lehetos6get.

A verselEs, mes6l6s a kisgyermekeink alapvet6 sziiks6glete, amelyek verb6lisan meger6sitik a

kcirnyezettikb6l szitrmaz6 erzekszewi tapasztalataikat, drzelmileg m6g k<izelebb hozva



hozzhjuk a bemutatott termdszetet. A sztil6foldhctz kdtod6st a, n6pkriltdszeti alkot6sok is

segitik. Az fjabb rmes6k egyre tdbb kdrnyezeti Gmet dolgozrak fel, ,,zold tartalmukkal"

6rz6kenyitenek.

Enelq zenq 6nekes iiltillr, gyermektinc.

A dalok, dalos jrltdkok, a kdrnyezet hangjai altal megismerkedhetnek termdszeti 6s t6rsadalmi

jelens6gekkel. Tetm6szetes anyagokb6l, nciv6nyi r6szekb6l, hullad6kokb6l is lehet

hangszereket alkotni.

A rajzolis, fest6s, mintizhs, k6zimunka t6m6it a gyermekeink sziikebb 6s t6gabb

k<irnyezet6b6l merfljiik. Az 6vod6ink rugalmas napirendje lehet6s6get ad a kdrnyezet ezerny

sz6psdg6nek, 6rt6kdnek megjelenit6s6re. Arra tcireksziink, hogy a sokfele term6szetes anyag

alkalmaz6sa mellett azijrahasznositds adta lehetosdget is szem el<ltt tartsuk.

A mozg{s nagyon lbntos szerepet j6tszik az egdszsegi.ik megdrz6s6ben. Mozg6s kcizben m6g

kdzvetlenebb kapcsolatba kertilnek krimyezetiikkel. Erre nagyszeni lehet6s6g nyilik az

6vod6inkban, hisze.n arra ttireksztink, hogy min6l tribb 6s vSltozatosabb mozg6sform6kat

biztositsunk a szabadban.

A kiils6 vil6g tev6keny megismer6se sor6n ismerkednek sziikebb, majd egyre trlgabb

krirnyezetiikkel. K<imyezettudatossriguk alakul, a zold 6vodai tartalmak ,,kdzzelfoghat6v6"

vrilnak.

Lehetov6 tessztik gyermekeink szitmira a kdmyezet tev6keny megismer6s6t. Elegend6

alkalmat, id6t, helyet, eszkoz<iket biztositunk a spontdn 6s szervezett tapasztalat- 6s

ismeretszerzlsre, a kdrnyezetkultrira 6s a biztons6gos 6letvitel szok6sainak alakitasiira.

El6segitjtik a gyennekek rin6ll6 v6lem6nyalkotiis6t, ddnt6si k6pess6geik fejl6d6s6t, a kortiirs

kapcsolatokban 6s a kcirnyezet alakftrls5ban, tov6bb6 a fenntarthat6 fejl6d6s 6rdek6ben

hangsrilyt helyeziink. a k6rnyezettudatos magatart5sformdl6s alapozitsina, alakit6s6ra.

Az 6vod6s gyermekeink matematikai tapasztalatai is krizvetlen krirnyezettikbbl szfurmamak.

Ismeretszerz6siik alapja a kiviincsisdg, erre alapona biaositjuk, hogy a val6s osszefiigg6seket

ismerj6k fel. A probl6ma- 6s feladatmegoldrls sor6n, kreativ m6don gyakorolhatj 6k az eddig

megszerzett ismereteiket, fejlettsdgtiknek megfeleloen. A gyermekek aktivit6suk 6s

6rdeklod6siik 6ltal tapasztalatokat szeremek a szrikebb 6s ttigabb term6szeti - emberi - tirgyi
kornyezet formai, mennyis6 gi, t6ri vi szonyair6 L



Alkalmazott m6dszerek:

Erzekenyit6s, r6hangol6s, bemutatiis, szeml6ltet6s, megfigyel6s, magyarfuzat, motiv6ci6 es

annak fenntartiisa, tisZ0nz6s, pozitiv megerositds, egyiittmtikdd6s, p6ldamutatiis, tiirelem,

segits6gad6s, differencirilt feladatad6s, megtapasnaltatils,6lm6nybiaosit6s, gondolkodtatils,

probl6mamegoldris, vizsgrll6d6s, kis6rletez6s, kipr6bril6s, javit6s, ism6tl6s, provok6l6s.

Kompetenciik a ziild 6vodai nevel6stinkben

A zold 6vodai tev6kenys6gekben rejlo kompetenciafejleszt6si lehet6s6geket az alibbi

tabllzatb an talilj uk me g ZOLD OV O DA m6dsze rtani se 96 danya g ritmutat6j 6ban.

Kulcs
kompetenciilk

Zdld 6voclai tevdkenysegben feilesztheto kompetenciiik
Jat6k Munka jellegii

tevdkenysdg
Tanuliis

1. Anyanyelvi
kommunikiicio

Sz6kincsb6vites, a helyes
sz6haszn iiatra t6rekv6 s, a
tapasztalatok, drzelmek
megfogalmaziisa,
kommunikiici6: szerepek
eloszt6sa, feladatok
megbesz6ldse, szab6lyok
ertelmezdse, konstruktiv
piirbeszdd, verb6lis ds non-
verb6lis kommunik6ci6,
kifejez6k6szs6g; feladatok
megfogalmaz6sa; kdrd6sre
v6laszol6s; konfliktus
megoldiisa
kommunik6ci6val;
n6vel6k, ndvut6k helyes
haszn|lata; ii nnep ekhez,
ndpszok6sokhoz
kapcsol6d6 kifejezdsek
ismerete, pontos haszn6 lata

Sz6kincsb6vitds,
munkafolyamatolq
eszkdzdk megnevezdse;
kommunik6ci6 egym6ssal:
feladatok eloszt6sa,
besz6ddrtds, feladatok
megfogalmaz6sa,
kifejez6kdszsdg;
udvariass5gi form6k,
kifejezdsek.

Sz6kincsb6vit6s; a
jelensdgek pontos
megnevezdse; feladatok
egymiis kdzdtti
elosztiisiinak
megfogalmazisa;
a tapasztalatok
megbeszdldse;
kdrddsku ltrira fej lesztdse ;

pontos megfogalmazis,
kifejez<ikdszsdg,
besz6dkedv alakit6sa;
k6r6sek ds feladatok
megdrtdse, azokra val6
verb5lis reagdLls;
viilasztdkos beszdd;
a kdrnyezet tilrgyainak,
dl6ldnyeinek, a rigi
foglalkoziisoknak, a

szineknek es formdknak
megnevezdse; t6jnyelvi,
helyi elnevezdsek,
kifejezdsek; a sz6mukra
szdp vagy visszatetsz6
dolgok, jelensdgek

megfogalmazSsa;
az egyes mtiveltsdgi
tartalmak saj6tos
nyelvezetdnek megdrtdse
6s haszn6lata; kifejez6
kdszs6g; dntudatossiig, a

sokfeles6g drtdkdnek
felismerdse.

2. Matematikai,
termdszettudomiinvi

Kicsi-nagy, alacsony-
magas,

A n6vdnyi rdszek ismerete.
a gondoz6s szUksdgessege.
elettelen es elo kdrnvezeti

A kdmyezethez fuzbdo
viszony, az il6lenyek
megbecsiildse, szeretete,
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6s

techno16giai
kompetenci5k

keskeny-szd les. vekony-
vastag, halmazkdpzds,
viilogat6s, az 61o 6s

dlettelen
kOrnyezet hangjai,
mozgilsform6i;
t6rbeli t6jdkoz6das;
ndvdnyek. Sllatok nevei.

jellemz6i.

t6nyez6k kiiziitti ok-
okozati 6sszefiiggdsek
dszrevetele, magassiig,
sz6moss6g, sorsz6m,

t6rbeli kiterjedds,
halmazkdpzds,
cisszehasonlit6s, becsles,
naposi feladatokhoz
tartoz6 sziimolds,
munkaeszk0zOk
neve, haszn6lata
higidniai szab6lyok

v6delme, madiiretet6s, -
itat6s, megfigyeles,
tapasZalatolq
dsszefriggesek,
k0vetkeztet6sek,
probldmamegold6
gondo lkodds, ok-okozati
dsszefiigg6sek
megtapasztaliisa,
kOrnyezete alkot6inak
becsldse, m6rdse,
analizllirsa, a kdrnyezet
dlettelen ds dlci alkot6inak
szimoss6ga, tdrbeli
kiterjeddse,
a krirnyezet kdzvetlen
ok-okozati
6sszefiiggdseinek,
6ko16giai
tOrvdnyszenis6geinek
tudatosod6sa,
mennyisdgek drtelmezdse,
tdrbeli trijdkoz6d6s,
folyamatok drtelmezdse.
Osszefriggdsek
felismerdse,
kdvetkezmdnyek beliitiisa,
sz[ml.6lis, sziimo ss6g, s ik-
6s tdrbeli form6k,
kiterjed6sek, a termdszet
szinei, formiii,
dsszefiiggdsei,
kisz6mol6k, ndv6nyek
pontos megnevezdse,
kOrnyezeti drtdkek,
mennyis6gi viszonyok
ismerete.

3. Digitdlis
kompetencia

Rdszkdpesseg fej lesztdse,
pd ld6u I f elzirk 6 ztatis
drdekdben

Eletkori sajiitossrigoknak
ds fejlettsdgi szintnek
megfelel6en 6vodai
alkalmaziis nem tilos.
Alkalmankdnt egy-egy
k0rnydkbeli kdmyezeti
szdpsdg vagy kiirosodiis
Litv6ny6nak kdzds
vizseiiata.

4. A tanulils
tanuldsa

Koncentriici6, megfigyelds,
az any agok me gismerd se ;

alkot6kdpessig fej lesztdse,
szereptartalmak vizurilis ds

verb6lis megielenitdse,
kre at iv it ii s, t ap asztalat i
fton tdrtdn6 megismerds;
megismer6 folyamatok:
drzdkelds, 6szle16s,

figyelem, gondolkod6s

- kiiltjnfele gondolkod6si
mliveletek; kitartiis,
feladattudat, monot6nia

Szersz6mok, eszk6z6k
haszniiata, baleset
megel6zdse, anyagok
tulajdons6gai,
tevdkenys6gekhez
k0t6d6 kozvetlen
tapasztalatszerzds : pl.
mi sziiksdges a ttzorarhoz,
eb6dhez, uzsonniihoz,
vizcsap kezeldse,
szemldletformiiliis,
egyini, piiros
feladatvdgzds.

Megfigyelis, a saikebb-
t6gabb kdrnyezet ok-
okozati <isszefiiggeseinek
megtapasztal6sa,
k0vetkeztetdsek
levon6sa, iiltal6nositris,
t6nybeli 6s m6dszertani
ismeretek; egyiittes
tevdkenysdgek, tolerancia,
a m6ss6g elfogadasa;
tevdkenysegek egym6sra
dpiildse, logikai
0sszefiiggdsek meg6rt6se,
meefieyel6k6pesseg.
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t[irdse, figyelem,
6nfegyelem.

ismeretb6vitds,
6sszefiiggdsek
megl6ttatdsa, szempontok
szerinti megfigyel6sek,
vizsgri16drisok,
drtdkeldsek, n0vdnyek
6llatok jellemz6i,
mozgdsuk megnevezdse.
a lapmii ve letek alap o zdsa
probldmamegold6
gondo lkodiis, kepzelet,
emldkezet fej lesztdse,
megfigyel6kdpessdg
fejltiddse, a mozgiisok
pontos kivitelezdse,
e szkd zltaszndlat, anyago k
ismerete, szab|lyai.

5. Szoci6lis
ds 6llampolgiiri
kompetenci6k

A m6sik gyermek iriinti
tisztelet, tiirelem,
kiil6nbdztisdgek
elfogadrisa, drzehni
reakci6k megfelel6
kifejezdse; dnmagdhoz
val6 viszony, norm6khoz,
szab6lyokhoz, szokiisokhoz
val6 viszony; udvariassiigi
form6k gyakorldsa,
j 6tdkeszkOzttk tiirelme s

kiviiriisa, megosztiisa,
szab6lyok betart6sa,
kudarctiir6 k6pessdg
alakuliisa, tiirelem,
dnfegyelem,
kommunik6ci6

EgyUttmtikddds,
6vatoss6g, tiirelem,
Onfegye lem, fe ln6ttekhez,
tiirsakhoz
val6 viszony,
szervezbkeszseg,
e gyiittmriktid6 kdszsdg,
alkalmazkod6kdpessdg
<indrt6kelds,
k0telezettsdgek teljesitdse,
egymiis segit6se,
mindenkinek van feladata,
t6rsakkal va16

egytittmtikOdds,
k0z0s c6l drdekdben a saj6t
igdnyek h6ttdrbe szoritdsa.

Egytttes tevdkenys6gek,
tolerancia, a kiil6nb6z6sdg
elfogadiisa, viillalt
feladatok elliit6sa,
fele 16ss69viilla16s, ttirelem,
egymdsra figyeles,
egytttmiikddds, egymiis
meghallgat6sa, pdros,

csoportos
feladatmegold6s, milsok
iriinti tisaelet,
megbecsiilds, szeretet,
kdt6dds, kdszdn6s,
odafigyelds a kdrnyezet
dlettelen ds 616 alkot6ira,
segit6s egym6snak,
emp6tia, megdrtds, feltes;
az egflszsfges dletm6d
jellemz6inek ismerete,
m6s kdzdss6gek
identit6selemeinek
ds szervez6ddsdnek
felismerdse; Ontudatoss6g
ds Onazonossiig, a
sokfelesdg ertdkdnek
felismer6se,
kOrnvezetdrzdkenvsd s.

6. Viillalkoz6i
kompetencia

6n6ll6s6g, ddntdsi
kdpess6g,
probldmamegold6
gondolkod6s (p1.: mib6l
mit lehetne kdsziteni),
0nrill6an tervek kdszitdse; a
megtapasztalhat6
k6rnyezeti
gondok tudatosod6sa, a

tevdkenysdg
lehet6s6gdnek,
hatdkonys6giinak
felismerdse kezdemdnyez6-
kdszs6e: el6rel6tas.

On6ll6 vagy p6ros
feladatvrillakis,
feladatvdgz6s,
fele16ss6gv6lla16s

az elv5,gzetl munka
min6sdgd6rt,
kezdemdnyez6kdszseg,
segitsdg igdnyl6se,
segitsdg
nyrijt6sa, szBwezil es

egyUttmtikdd6
kdszsdg, alkalmazkod6-
kdpess6g, felekiss6gdrzet,

Oniil16s6g, kitartiis,
alkot6s, 6n6ll6 tervezds,
konkrdt,6n6ll6
feladatvdgz6s,
egyiittmrikOdds,
kezdem6nyezds,
e16rel6t6s;
egydni ds

csoportmunk6ban
val6 rdszvdtel.
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rOvid idointervallumokra
fele16ss6eviillaliis

kitart6s, 6nzetlenseg.
rinbizalom. dnertdkelds.

7. Kulturiilis
kompetencia

Magyar ndpi jdtekok, m6s
ndpek gyermekj6tdkainak
ismerete ds alkalmazdsa a

mindennapokban, kUl6n0s
tekintettel a csoportban
ldv6 mris nemzetis6gii
gyermekekre,
hagyom6nyok,
kultur6lis dft6kek
megjelenit6se;
dr6maj 6tdk, szerepjritdk ;

figyelem a term6szeti
drt6kekre a ndpi ds

mrialkotiisokban
(p6ld6ul versekben).

Esztdtikus alkotiisok,
erzelmik0t6des a

kdmyezet drtdkeihez,
az lrkifejezds kti l6nbdz6
lehet6sdgei, a rendezett,
esztdtikus kdrnyezet
igdnyldse, ldtrehoz6sa,
ig6nyes saj6t munka.

Kdrnyezeti 6rtdkek, az
esZ6tikai drtdkek
dszrevdtele, tudatosit6sa,
az emberi tevdkenyseg
hatdsainak drt6kelese,
irodalrni 6lmdny, olvas6v6
nevel6s, alkot6
tevdkenys69,
zenei kultfira
megbecsiildse,
alkotdsok ldtrehoz6sa,
dlmdnybefogad6s
kdpessdgdnek alakitrisa,
mozg6skultrira fejl6ddse, a
tii,nc alapjainak
elsaj6t itilsa, termeszeti,
dpitett drtekek szeretete,
vddelme.

Forrds : http : //www. zoldov oda. hu/uploads/article s/ 3 3 6/zoldovoda-utmutato.pdf

A ziild 6vod{ink tev6kenys6gei a krit6rium rendszer alapj{n

Ovod6ink 6s partnereink k6z6tt sz6les kdni a kommuniktlci6s kapcsolat, a helyi

ig6nyek, lehet6s6gek 6s sziiks6gletek tisszhangia jellemzi munkdnkat. A gyermekeink

nevel6se 6letkorhoz igazod6, tev6kenys6gkrizpontri m6dszerekkel zajlik (sok-sok

j6t6kos tev6kenys6g, szenzitiv m6dszerek, s6trik stb.).

A k<irnyezeti munkakdztiss6gtink mind a n6gy tag6vod6nkat 6rint<i kdzciss6g, tribb

t6m6ban dolgoz ki projektnapokat, heteket: 6llatok viLignapja, madarak 6s f6k napja,

viz vililgnapla 6s el6adrisokat is rendszeresen szorgalmaz, kiils<is el6ad6k segitsdgdnek

ig6nybe v6tel6vel. Tev6kenysdgeinkbe igyeksztink bedpiteni a ,,hungarikumok" - a

helyi saj 6to ss6gok me gi smerd s6t, me g6viis5t.

6vod6nk felLn6tt k<iztiss6ge munkahelyi 6letm6dj6val 6s munkrlj6val pozitiv mint6t

nyfjt a ktirnyezettudatos magatartiisra, az cikol6giai szeml6letform5l6sra, az eg6szs6ges

6letrn6d szok6sainak megalapo zitsdra.

Az ovodriban a szelektiv hullad6kgyfijtdsre t<ibb 6ve hangsrilyt fektetiink.

Kapcsolatba l6pttink egy leboml6 csomagol6anyagot gyirt6 c6ggel, az o termekeiket

hasmdljuk 2009 6ta uzsonnacsomagollshoz,6s a hullad6kgyrijtS ed6nyeinkbe is.

a

a
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Folyamatosan zrilditjtk, sz6pitjtik 6vodilnkat, pl. fi.ivesit6s, fatiltet6s, virilgok i.iltet6se,

gondoz6sa.

Minden 6vodrlnk elnyerte a Mad6rbarSt Ovoda cimet. Kiemelt figyelmet forditunk az

6vod6inkbarr f6szkelo madarak megfigyel6s6re 6s gondoz6s6ra. Madiiretetoink szirnitt

nrivelttik, 6s beszereztiink madilritat6t 6s fiirdetot.

6sszegz6s

Zcild Ovodriinkban napi szinten 6s minden teriileten megjelennek a ,,2<ild" tartalmak. Az

6vod6inkba j6r6 gyermekek mindegyike ugyanazon szokiisokkal, szabiiyokkal, viselked6si

mintiikkal tal6lkozik 6vodiln beltil, 6s ett6l v6lik hat6konny5 a nevel6s. Zold ovoditink nyitottak

a sztl6k, a szakmabeliek 6s a m6s teriileten tev6kenyked6k fel6, 6s sokszor r6szt veszrek m6s

szervezetekkel kdzdsen l6trehozott helyi rendezv6nyeken. Az 6vodriinkb6l vitt gyermeki minta

a csaliidok t<ibbs6g6re hatrist gyakorol, 6s a feln6ttek a zcild programokba is bevonhat6k

(mad6retet6s, itatSs, n<iv6nygondozirs, zdld jeles napok, kir6nduliisok, szelektiv hulladdkgyrijt6s

stb.). A fenntarthat6srigra nevel6st a gyermekeinket k<iri.ilvev5 fizikai kdrnyezeten tril a

pedag6giai 6rt6kek k<izvetit6se 6s a felnottek 6letviteli 6s 6rt6kmintija nagym6rt6kben segiti.
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2616 rendelkezrlsek

F eliilviz s g {hta, mrido sit{sa

o A pedag6giai programban megfogalmazott c6lok 6s feladatok megval6sulilsiit a

nevel6testi.ilet folyamatosan vizsg6lj a.

o A nevel6k szakmai munkakciz<issegei minden tandv v6g6n 6rt6kelik a pedag6giai

programban megfogalmazott iitalitnos c6lok ds krivetelm6nyek megval6sultlsSt.

. A jelen pedag6giai program a fenntart6 j6v6hagy6stival l6p hatdlyba.

A pedag6giai program mr6dosit{sdra javaslatot tehet:

. az intdnneny vezetoje,

o a nevel6testiilet brirmely tagSa,

. a szakmai m.unkakrizcissdgek,

o a sziil6i krizdss6g,

o a fenntart6.

Ny ilvi n o s s 69r r hozatal

A pedag6giai program nyilv6nos, minden 6rdekl6d6 szilmiramegtekinthet6. A pedag6giai

program egy-egy pdld6nya a ktivetkez6 szem6lyekn6l, illetve int6zm6nyn6l tekinthetri meg:

o a fenntart6n6l,

. azirattirban,

o anevel6i szob6kban,

. azint6zrn6nyihonlapon.
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Legitimdci6

A Kiskunhalasi Napsugrir Ovoddk Pedag6giai Programjrlnak 6s melldkletek6nt szerepl6 egy6b
programok elfogadasanak targy6ban.

A nevel6testiilet elfogadta, j6v6hagy6sra javasolta:2}l&.jrinius h6 08. nap

4l4ofrr, u-d do-*latt C x-t
-----atrar----

Hegyin6 Kassai Eva

intdzmdnyvezet6-helyettes

Kov6cs Ren6ta

intdzmdnyvezet6-helyett es

JIL,J'- %;a-

A Sziiloi Szervezet elfogadta, j6.vihagy6srajavasolta:2018. jrinius h6 13. nap

A jelen Pedag6giai Programot az,intezme.ryvezeto j6vahagyla: 2018. jrinius h6 13. nap

A fentiek alapj6n hart6lyos: 2018, szeptember h6 01 napt6l visszavon6sig.
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