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Bóbita tagóvoda bölcsőde 

Helyi óvodai programja 

 

  BEVEZETÉS 
 

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (3) 

bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 137/1996. (VIII. 

28.) Korm. rendelet mellékleteként kiadta az Óvodai nevelés országos 

alapprogramját, ami meghatározza a magyarországi óvodákban folyó 

pedagógiai munka alapelveit. 

A helyi óvodai nevelési program elkészítésekor az Óvodai nevelés országos 

alapprogramja mellett figyelembe kell venni a Nemzeti, etnikai kisebbség 

óvodai nevelésének irányelvét, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelvét, valamint, mivel intézményünk 2010. szeptember 1.-től 

egységes óvoda-bölcsődeként működő többcélú intézmény, a Bölcsődei 

nevelés-gondozás országos alapprogramját. 

 

A Móri Többcélú Kistérségi Társulás a 49/2007.(VI.19.) sz. határozata szerint 

2007. szeptember 1-től 9 óvodát, Bakonycsernye, Bodajk, Csákberény, 

Csókakő, Fehérvárcsurgó, Kincsesbánya, Nagyveleg, Pusztavám és Söréd 

önkormányzati óvodáit kistérségi fenntartásba vette át a bodajki Zengő Óvoda 

gesztorságával. A Móri Többcélú Kistérségi Társulás, az érintett 

önkormányzatok határozata alapján, az óvodák jogfolytonos működése 

mellett, a fenntartói jog átadására való tekintettel, 2007. augusztus 31-i 

hatállyal kiadta a Zengő Óvoda Alapító Okiratát. 

Jelenleg 10 tagintézményből áll. 

 Pénzügyi- gazdálkodási feladatait a Móri Kistérségi Iroda látja el. Éves 

költségvetése és beszámolója a Móri Kistérségi Iroda költségvetésébe épül be. 

A Társulás gondoskodik az intézményben folyó nevelés személyi és tárgyi 

feltételeinek biztosításáról. 

 

 

 A Helyi Program módosítására  az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 

módosítása, valamint a Kompetencia alapú nevelés, oktatás bevezetése miatt került 

sor, mert .óvodánk nyert a TÁMOP 3.1.4. pályázaton. 
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A Program módosítása nevelőtestületi stratégiai döntés 

 

 

A program alapelve: a gyermekközpontúság 

Érzelem-gazdag, szeretetteljes óvodalégkör megteremtése 

A boldog gyermekkor megőrzése 

Szeretni és tudni játszani. 
 

A HELYI NEVELÉSI PROGRAM TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOKAL 

VALÓ ÖSSZHANGJA 
 

 

 

1. Törvények , rendeletek 
 

A helyi óvodai nevelési programkészítésénél és felülvizsgálatánál a következő az alábbi 

jogszabályokat kell figyelembe venni és alkalmazni: 

 

 1993. évi LXXIX. Tv. a Közoktatásról, és annak módosításai 

 137/1996. (VIII. 28. ) MKM rendelet Óvodai nevelés országos alapprogramja 

 Melléklet a 137/1996.(VIII.28)Kormányrendelethez 

 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

 1992. évi, többször módosított XXXIII. Tv a közalkalmazottak jogállásáról 

 138/1992 (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló Tv. végrehajtásáról 

a közoktatási intézményekben 

 1993. évi XXXVII. Tv. a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 2/2005. (III.1.) OKM. rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai 

neveléséről  

 32/1997 (XI. 5. ) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének 

irányelvei 

 1/ 1998. ( VII. 24. ) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények kötelező 

(minimális) eszközeiről és felszereléséről 

 3/ 2002. ( II. 15 ) OM rendelet a közoktatási intézményekben folyó 

minőségbiztosítás bevezetéséről 

 továbbá a  fenntartó által hozott  rendeletek 
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I. 
 

Az óvoda jellemző adatai: 

 

 

 

 

 

Az óvoda hivatalos  

elnevezése: 

Zengő Óvoda Egységes Óvoda-bölcsőde Bóbita        

Tagóvoda-bölcsőde 

Székhelye :               Bodajk, Bányász ltp. 15. 

Telephelye:               Bakonycsernye 

              Rákóczi út 141. 

Telefon/fax:                                       22/413-618 

Web.:                                                www.csernyeiovi.hu 

e-mail:                                              1-ovoda@bakonycsernye-ovoda.t-online.hu 

Kihelyezett csoport:                         Bakonycsernye, Rózsa utca 67/A 

Telefon:                                           22/413-619 

 

 

 

Az óvoda fenntartója:                      Móri Többcélú Kistérségi Társulás 
  8060 Mór, Szent István tér 2. 
  

 

 

 

 

 

 

Alapító okirat:   száma, kelte: 85/2007/V.29. 

 

Óvodai csoportok száma:  3 

 

Az óvoda vezetője, a program  

benyújtója:Gyuris Pálné 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csernyeiovi.hu/
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III. 
 

Gyermekkép, óvodakép 

 

 
Mottó: 
 

„Minden ember egész életében boldogságra vágyik…… 

s hogy mi jelent boldogságot? 

Mindig az értékek birtoklása. Az pedig, hogy ki  

mit tekint értéknek, az neveltetése során dől el.” 

/Kovács Andrásné/ 

 

 

 

 

„ A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze,  

   nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik amilyen.” 

/Herman Alice/ 

 

 

Óvodánk nyert a kompetencia alapú nevelés, oktatás bevezetése TÁMOP 3.1.4. 

pályázaton. Ennek szellemében végezzük munkánkat 

Óvodánkban szeretetteljes, nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott légkört kívánunk biztosítani, 

hogy a gyermek biztonságban érezhesse magát. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, 

befogadó, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Célunk, hogy  

óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását 

elősegítsük az életkori es egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételével (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermek ellátását is); 

közvetetten segítsük az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését. Mindezt elsődlegesen a gyermeki közösségben végezhető 

sokszínű- az életkornak és fejlettségnek megfelelő - tevékenységeken keresztül kívánjuk 

megvalósítani, a játék elsődlegességét szem előtt tartva. Kihasználva a falusi élet adta 
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lehetőségeket, a mélyebb és komplexebb természet szeretetére nevelünk, segítjük a 

gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását, biztosítjuk a közvetlen 

tapasztalatszerzés lehetőségét. Fontos célkitűzésünk, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni 

a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és 

becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés 

alapja. Ezért programunkban a játék és az anyanyelvi nevelésen kívül a külső világ 

tevékeny megismerésére nevelés kiemelt hangsúlyt kap. 

Gondoskodunk a gyermek egyéni képességeihez igazodó megfelelő műveltségtartalmak 

közvetítéséről. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi 

szinten álló, érzékszervi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek esetében szakemberek segítségét kérjük (logopédus, gyógypedagógus, 

pszichológus, konduktor).  

A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az 

önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a 

multikulturális nevelésén alapuló integráció lehetőségét.   

A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében 

biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen 

alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét. 

Tudatosan kerüljük a nemi sztereotípiák erősítését, elősegítjük a nemek társadalmi 

egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. 

 

Mindezt a családi neveléssel együtt, annak kiegészítőjeként, közös együttműködéssel  

valósítjuk meg, figyelembe véve a családok sajátosságait, szokásait. 

 

 

Óvodakép 

1.  „Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi 

nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda 

funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Az óvoda közvetetten 

segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi 

környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.” 
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A család az első olyan közösség, amely a 3-7 éves korú gyermek személyiségi fejlődésében 

jelentős, meghatározó szerepet tölt be, A gyermek egy fejlődő személyiség, fejlődését 

öröklött tulajdonságok és a környezeti hatások együttesen határozzák meg. 

A gyermek , ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a 

naptári évben , amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, 

tankötelessé válik./ 

A pedagógiai alapelvek meghatározásánál figyelembe kell venni: 

 az óvodai nevelésnek a személyiség teljes kibontakoztatására kell irányulni 

 a gyermeket különleges védelem illeti meg, 

 a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége 

 Véleményünk szerint, ha a gyermeket az óvodában élettani és egyéni sajátosságainak 

megfelelően nevelik, ha a gyermek az óvodában jól érzi magát, ha sokat és jól játszik, ha 

mesét mond és mesét hallgat, ha sokat énekel, zenél, rajzol, fest, gyurmázik, különböző 

manuális tevékenységet végez, ha eleget mozog, ha megtanulja az önállóságot, ha 

környezetéről megfelelő tapasztalatokat szerez, ha észrevetetik vele a tárgyak, jelenségek, 

események közötti oksági, és mennyiségi viszonyokat, ha válaszolnak kérdéseikre, ha 

megtanul tájékozódni a térben, ha megtanul szépen tisztán beszélni az anyanyelvén, akkor 

6-8 éves korára kialakulnak azok a képességei, készségei, és tulajdonságai, melyek az 

iskolai élet megkezdéséhez szükségesek ; természetesen csak abban az esetben, ha az 

egyedi fejlődés üteme megfelelő, ha a családban megfelelő hatások érték. 
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Érték az óvodában 

 

1) Hatékony nevelés: 

 Ebből fakadóan mindent, ami ennek megvalósulását segíti, pedagógiai gyakorlatunkban 

célnak tekintünk. Nevelésfelfogásunk egyik alaptézise, hogy az óvoda pedagógiai 

gyakorlata csakis a családi nevelésre építve, annak céljait és eredményeit figyelembe 

véve lehet eredményes. Ennek elérését és a gyakorlatba való beépülését napjaink 

megújuló pedagógiai gyakorlatának elsődleges céljai közé soroljuk.  

 

 Ennek érdekében nagyon fontos és szükséges feladat a szülőkkel való kommunikációnk 

hatékonyabbá tétele. A különböző kapcsolattartási formákban elsőbbséget kell adni a 

dialógusoknak, a tájékoztató jellegű monológokkal szemben.  

 

 Tehát: általános feladatként meghatározhatjuk a szülőkkel való kommunikáció 

hatékonyságának növelését. Fontos ily módon felkutatni a családok értékrendjét, ami 

által nevelési eredményeink javulhatnak. 

 

2) Gyermeki játék:  

 Mint érték mással nem helyettesíthető. 
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Milyen vonatkozásban érték a játék? 

 A játék maga az élet a gyermek számára, tehát minden, ami csorbítja ebben a 

tevékenységben az élete elleni vétekként, értelmezzük. Értékénél fogva ezért a 

gyermeki játékot a nevelésben való hatékony alkalmazását az óvoda alapvető és 

legfontosabb céljának tekinti. 

 A gyermek szabad játékának tiszteletben tartását, feltételeinek maximális mértékű 

biztosítását, a legaktuálisabb feladatok közé soroljuk.  

 Játékirányítás: Elsődleges a feltételek biztosítása a fejlesztő lehetőségek megteremtése. 

A gyermek fejlettségi fokát legpontosabban a játékban mutatja meg. 

 

 Feladataink: Mindazon technikák megismerése és alkalmazása melyek a játék 

megfigyelésével ill. a gyermek megismerésével összefüggenek. A játékkal kapcsolatos 

faladatok közül példaként: szükségleteket elégít ki. A szülők egy részét meg kell 

tanítani a gyermekkel való játékra, ill. a játék értékének felismerésére. 

 A szülők megértő támogatása, hogy a játék az értékek, közé soroltasson. A játék a 

gyermekek élet és tanulási terévé változtatása olyan feltételek között, amelyek 

megteremtik a szabad tevékenység és az egyénenkénti differenciált fejlődés- -fejlesztés 

kereteit, formáit. Lehetőséget adjon arra, hogy a különböző korosztályok foglalkozásai, 

munka jellegű tevékenységei a játékon belül integrálódjanak. 
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Helyzetkép az óvodáról 

Bakonycsernye Fejér megye szélén, 3 megye találkozási pontján található. Erdőkkel, 

dombokkal körülölelt, a Bakony minden szépségét magába foglaló község. 3300 fő lakosú, 

többnyire fiatal és középkorú lakossággal.  A családok életkörülményei átlagosak. Elég 

kevés az értelmiségi család. A falu folyamatos fejlődésben van, a szolgáltatások megfelelő 

mértékben javulnak. Mivel mindkét szülő dolgozik, nagy szükség van az óvodára. Az 

óvoda 1953 óta működik többszöri átalakítással. Jelenleg 3 csoportos intézmény, mely 2 

épületben működik, 11 fős alkalmazotti közösséggel és átlagosan tanévenként 80 

gyermekkel. Főépületünk a falu közepén található, közvetlen  szomszédságában van az  

Általános Iskola.  Könnyen megközelíthető, ezért kedvelt intézmény a szülők körében. Az 

Iskolával a kapcsolatunk jónak mondható. Gyermekeinkkel hetente 1 alkalommal átjárunk 

a tornaterembe. Szülői értekezletre meghívjuk a leendő elsős tanítókat.  A két óvodaépület 

egymástól 3 km távolságra van, ami kissé nehezíti a kapcsolattartást, a közös programok 

lebonyolítását. Óvodánk közvetlen és közeli környezetében a természeti adottságok, 

szépségek meghatározóak, élünk és élni is kívánunk velük /pl. a Bakony szépsége, Halastó, 

Kisgyón, Szarvasbükk/. Gyermekcsoportjaink kirándulásai a közvetlen környezetben 

minden évszakban visszatérőek. A gyermekeknek így pozitív viszonya alakul ki a 

természethez. A környezetvédelemre, a természet tiszteletére és mindezeken keresztül a 

haza szeretetére nevel. Programunkban kiemelt helyet kap a játék és az anyanyelvi 

nevelésen kívül a környezet megismerésére nevelés. Tagóvodánk támogatást nyert a 

kompetencia alapú nevelés, oktatás bevezetése TÁMOP 3.1.4. pályázaton. Ennek 

szellemében végezzük nevelőmunkánkat. Intézményünk 2010. szeptember 1.-től egységes 

óvoda-bölcsődeként működik. 

A múlt 

Az óvoda 1953 óta működik többszöri átalakítással Bakonycsernyén , akkor még csak 2 

csoporttal, ami ellátta a szomszéd település, Mecsér gyermekeit is.  1993 őszétől óvodánk 

3. csoporttal bővült a folyamatosan emelkedő gyermeklétszám miatt, majd a Fenntartó a 

harmadik csoportot 2000-ben bezárta .Az intézmény születésétől kezdve saját 

főzőkonyhával rendelkezett 2002 májusáig. Anyagi okok miatt az iskolás gyermekekre is 
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főző konyhát 2002 júniusban bezárta. Ettől kezdve gyermekeink étkeztetését a Fenntartó 

vállalkozó segítségével oldja meg. 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselőtestülete a nevelési intézményei 

gazdaságosabb működtetése céljából az I. és II. sz. Napköziotthonos óvodákat összevonja, 

és 1 óvodai csoportot 2003 július 15.-vel megszűntet. 

Az óvoda dolgozói létszámát 2003 július 15.-vel 2 óvodapedagógus és 1 dajka álláshellyel 

csökkenti. 

Az összevonás és a csoportmegszűntetés indoka: a gyermeklétszám alakulását vizsgálva 

megállapításra került, hogy a II. sz. óvodában működő 2 óvodai csoportban a jelenlevő 

átlag gyermeklétszám 16 fő / csoport. A születési adatokat vizsgálva a várható óvodai 

gyermeklétszám alacsonyabb, mint az óvodából kikerülő iskoláskorú gyermekek létszáma. 

A Rózsa úti épület mellett már elkészült az ETALON-SPORT által finanszírozott 

tornaszoba. 

A jelen 

2007. szeptember 1-től Bakonycsernye Község Önkormányzata intézményfenntartási jogát 

átadta a Móri Többcélú Kistérségi Társulásnak, így tagintézményként működünk ettől az 

évtől. 

2009. szeptember 1-től kompetencia alapú nevelés folyik óvodánkban, mert a TÁMOP 

3.1.4. pályázat nyerteseiként 7 millió forintot kaptunk az óvodapedagógusok átképzésére, 

eszközök beszerzésére. 1 csoportban kezdtük el a munkát, vállalásunk szerint 3 év alatt 

kell minden csoportunkat átszervezni a kompetencia elvei szerint. 

A jövő 

2010. szeptember 1-től Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy 

döntött, hogy bölcsődei férőhelyeket kíván létrehozni annak érdekében, hogy segítse a 
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családok életét azzal, hogy lehetőség legyen a 2 éves korú gyermekek intézményes 

ellátására. Ezért egységes óvoda-bölcsődeként működünk a 2010/11-es tanévtől. Óvónőink 

a 60 órás kötelező gondozónői tanfolyamot elvégezték, 1 gondozónő felvételére kerül sor a 

tanévtől. Munkánkat ennek szellemében végezzük tovább 

 

IV. 

Az óvodai nevelés célja 

 Az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség 

kibontakoztatását elősegítse az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési 

szintek figyelembe vételével ( ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek 

ellátását is ) . Az életkori sajátosságok figyelembevételével a családi nevelés 

kiegészítőjeként törekszünk arra, hogy olyan szintre juttassuk el a gyermeket, hogy 

alkalmassá váljék az iskolába lépésre, a társadalomba való beilleszkedésre. 

Továbbá a speciális szükségletek kielégítése, érzelmi /emocionális/ testi; 

/szomatikus/ értelmi; /mentális / közösségi;/szociális/ fejlődés területén, a 

társadalmi elvárásoknak megfelelően. Mindezt az emberi jogok tiszteletben 

tartásával, megerősítésével, az eltérő fejlődés figyelembevételével, ennek 

érdekében családias, derűs légkört és sokféle változatos tevékenységet biztosítva 

fejlődésükhöz.  Óvodánk a gyermek számára sikereket akar, cselekménykudarctól 

mentes óvodai életet biztosít. 

 

Az óvodai nevelésben alapelv: 

 a gyermeki személyiséget tisztelet övezi , 

 a gyermeki személyiséget elfogadás övezi , 
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 a gyermeki személyiséget szeretet övezi , 

 a gyermek személyiségét megbecsülés övezi , 

 a nevelés lehetővé teszi, és segíti a gyermek személyiség-fejlődését , 

 a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását. 

 

 

V. 

Az óvodai nevelés feladatai 

Tartalmazza azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek 

személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos 

helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének elősegítését. 

Az óvodai nevelés feladata a kisgyermek testi, lelki szükségletinek kielégítése, ezen belül : 

a.) Az egészséges életmód kialakítása 

b.) Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása 

c.) Az anyanyelvi,- értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása  

 

a.) Az egészséges életmód kialakítása 

 Feladatunk: 

 Az egészséges, esztétikus környezet kialakítása /derűs, otthonos/ az udvaron és az 

épületen belül.  Ízlésközvetítés! 

Az elmúlt tanévben került sor a Rákóczi úti épület teljes felújítására  pályázati 

pénzeszközből  Kívül-belül csodálatosan megújult az óvoda, új bútorzatot, fejlesztő szobát, 

mosdóhelyiséget sikerült kialakítani. 
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 Óvodánk  két épületben két udvarral működik. Egy épületben két csoport, a második 

épületben egy csoport működik. A kétcsoportos épületben udvarunk fekvése nem 

eléggé kedvező, lejtős. Ez adott környezet, amihez igazodnunk kell. 60 m2es motoros 

pályát hoztunk létre, mely a szabványnak megfelelően gumiburkolattal van ellátva, a 

gyermekek testi épségének védelme érdekében.. A gyermekek mozgását, a szabadban 

történő játékát figyelembe véve fejlesztjük játék-eszközeinket. Az óvoda belső 

helyiségeiben továbbra is fontos feladatunk a barátságos, otthonos, csoportszobák 

kialakítása, mely továbbra is az óvónők és dajkák ötletességének, kreativitásának 

tükörképe. Ügyelni kell arra, hogy termeink berendezései, tárgyai, elhelyezésük 

minden területen kizárólag a gyermek érdekét szolgálják. 

  

 Táplálkozás 

 Óvodánkban vállalkozó biztosítja a napi háromszori étkezést. Az étrend összeállítását a 

tagintézmény vezető folyamatosan ellenőrzi, értékeli, ha probléma van, a vállalkozóval 

megbeszéli. Együtt keressük a lehetőségeket a változatosabb, egészségesebb és 

minőségileg is kifogástalanabb étkeztetéshez. Ügyelünk arra, hogy a gyerekek egész 

nap folyamán hozzájuthassanak kellő mennyiségű vízhez. Étkezéseknél a várakozási 

időt lecsökkentjük. Megalapozzunk a kultúrált étkezési szokások kialakítását. 

Ügyelünk az asztalok esztétikus rendjére., Az étkezéshez megfelelő időt biztosítunk, 

hogy mindenki egyéni tempójának megfelelően tudja az ételt elfogyasztani. 

Folyamatos pótlással biztosítjuk a megfelelő eszközöket, tervezzük az elhasználódott 

textíliák cseréjét.  

  Heti egy gyümölcs –és zöldség nap -ot vezettünk be az óvodába, hogy a gyermekek 

vitaminszükségletét biztosítottnak lássuk .  
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 Testápolás 

 Fontos feladatunk a tisztálkodási igény és helyes testápolási szokások, a 

betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása, elsajátítása. Közös 

feladatunk ez a családdal, ennek érdekében ezt a feladatot is megbeszéljük velük.  A 

higiéniai eszközöket közösen biztosítjuk, és elérhető helyen tartjuk. 

 Öltözködés 

 Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy gyermekeiket kényelmes, célszerű ruhába 

öltöztessék rétegesen.  A benti és kinti cipőjük biztosítsa a láb helyes tartását, könnyen 

le és felvehető, szellős legyen. Az öltözet és a cipők is biztosítsák a szabad, kényelmes 

mozgás lehetőségét.  

 Mozgás 

 Mivel a gyermekek nagy része ebben a korban különösen nagy mozgásigénnyel 

rendelkezik így a testnevelés foglalkozásokon kívül a szabadban történő mozgásigény 

kielégítésére is állandó lehetőséget biztosítunk. Napi 10 perces mozgásos játékokat 

játszunk, teremben vagy szabadban, igény szerint. A rendszeres friss levegőn 

tartózkodással ellenálló képességüket is növeljük, így hozzásegítjük őket egészségük 

megőrzéséhez. Az óvoda udvarán történő szabad mozgás lehetőségein kívül séták, 

kirándulások, szervezésével, a környezetünk adta lehetőségeket kihasználva fejlesztjük, 

eddzük őket, miközben a környezet megismerésére és az esztétikai élmény nyújtására 

is lehetőséget teremtünk. Fontos a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének 

elősegítése. 

 Az ETALONSPORT által nagymértékben finanszírozott tornaszoba a Rózsa úti 

épültben gazdag mozgásfejlesztést biztosít elsősorban azoknak a gyermekeknek , akik 

ennek az épületnek a csoportjába járnak. Mindenesetre  legyőzve a nagy távolságot a 
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két épület között igyekezünk összehangolni a három csoport mozgás fejlesztését célzó 

közös  programokat. 

 Pihenés alvás 

 Biztosítjuk a jól szellőzött, csendes nyugodt légkört, a pihenéshez alváshoz. Az 

elsötétített helyiségekben megnyugtató, elringató halk mesével, énekléssel próbálunk 

számukra megfelelő légkört teremteni. Rászoktatjuk őket, hogy takarójukat, párnájukat, 

összehajtva tegyék a helyére / a kisebbek felnőtt segítségével./ 

Ma már minden gyermek rendelkezik saját takaróval, kispárnával, ágytakaróval, valamint 

huzataival, amit minden héten a szülők mosásra hazavisznek. 

 

 Tevékenységek 

- Sajátítsák el a megfelelő étkezési szokásokat. 

- Igényeljék az esztétikusan megterített asztalt.  

- Használják az eszközöket rendeltetésüknek megfelelően. 

- Annyit vegyenek az ételből, amennyire szükségük van. 

- Az ismeretlen /még számukra ismeretlen / ételeket is ízleljék meg.  

- Sajátítsák el a helyes testápolási szokásokat a megfelelő sorrend, rögződjék 

a tisztálkodásnál. 

- Szükségleteiket jelezzék 

- Sajátítsák el az önálló öltözködést, ha szükséges segítséggel. 

- Óvják, védjék a csoportszoba és az udvar berendezéseit, játékait. 
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- Ápolják és gondozzák a növényeket, ügyeljenek a tisztaság és esztétikusság 

megőrzésére. 

 A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 Táplálkozásnál 

- A kultúrált étkezés szabályait betartják 

- Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek 

- Helyesen használják az evőeszközöket 

- Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak önállóan, mernek, 

töltenek vizet a kancsóból 

- Étkezés közben halkan beszélgetnek 

- Igénylik asztaluk esztétikus rendjét 

 

 Testápolásnál 

- Önállóan végzik a testápolási teendőket és igénylik a tisztaságot./ 

mosakodás, törölközés, fésülködés, WC helyes használata, fogmosás, 

zsebkendő helyes használata. 

 Öltözködésnél 

- Önállóan öltözködnek 

- A ruhájukat ki- begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik 

- Ügyelnek öltözetük tisztaságára, rendezettségére. 

 Mozgásnál 

- Kialakul az összerendezett harmonikus mozgásuk 

 

 Módszertani alapelvek 

- Az óvoda hangolja össze a családdal a gondozási szokások feladatait 



Bóbita Tagóvoda-bölcsőde oldal 17 

 

- Vegye figyelembe az egyéni fejlődési tempót a gondozás során is 

- A beilleszkedés napi nehézségei, legyen természetes az óvoda dolgozói 

számára. 

Az újonnan érkező gyermekek, valamint szüleik számára biztosítjuk a gyermek zavartalan 

beilleszkedésének körülményeit. Nyitottságunk révén a szülő addig lehet gyermekével az 

intézményben, ameddig a gyermek a szülő nélkül is biztonságban érzi magát a csoportban.  

 

 Kapcsolata más nevelési színterekkel 

- A nevelés minden területén jelen van, de kiemelt jelentőségű az anyanyelvi 

neveléssel a kapcsolat, mivel a gondozási feladatok során lehetőség van a 

párbeszédre, kérésre, utasításra, megértésre, követésre. A testneveléssel 

pedig azért fontos a kapcsolat, mert az egészséges életmódra nevelés az 

edzés hatását felerősíti. Jelen van még a játékban és a közösségi nevelés 

területén is. 

 

b.) Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása 

 A szociális és egyéni nevelés célja, a gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, 

képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül, a csoport normái alapján. 

 Feladatok 

a) Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, kiegyensúlyozott,  családias légkör 

megteremtése, a beilleszkedéstől az óvodáskor végéig, 

b) A gyermek – gyermek, a óvodapedagógus–gyermek, gyermek-dajka  pozitív 

attitűd,  érzelmi töltésű kapcsolatának kialakítása.  Az érzelmekre épülő 
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kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, erősítése a társas 

kapcsolatok létrehozása érdekében. 

 

a.) Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A 

személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket 

az óvodában érzelmi biztonság, szeretetteljes, derűs légkör vegye körül. Családias 

légkörben kialakul a gyermekek érzelmi kötődése társaihoz, felnőttekhez egyaránt. Ez 

olyan alaphangulatot ad, ami kapcsolatteremtésre, cselekvésre, játékra ösztönöz. A 

gyermekek élettere legyen barátságos, otthonos, amit elsősorban az óvónő tervez meg, 

de adjon lehetőséget arra, hogy a gyermekek ötletei, önkifejező, önérvényesítő 

elképzelései is érvényesüljenek. Mozoghassanak a gyermekek szabadon a 

csoportszobában, mosdóban, ezzel is fokozható az otthonosság érzése.  Legyen minden 

óvodai csoportnak hagyományos szokásrendszere, ami sajátos, egyéni színezetű légkört 

biztosít és ez is mélyítheti a gyermekek összetartozását, együttérzését. Az otthonosság 

érzését segítheti az is, ha az óvónő minden gyermeknek tároló helyet biztosít, ahová 

saját eszközeit, játékait a séták során gyűjtött értékeit beteheti, önállóan gondozhatja, 

kezelheti. /„KINCSESZSÁKOK” , vagy  fiókok ./ 

  A beszoktatás időszaka meghatározza a gyermekek kialakuló érzelmi kötődését az 

óvodához. Az óvónő a szülőkkel együtt teremtse meg a lehető legnyugodtabb 

feltételeket a gyermekek közösségbe történő, beilleszkedéséhez. Nagyfokú 

körültekintést, gyöngédséget, megértést, türelmet kíván meg a 3-4 éves gyermekek 

beszoktatása, beilleszkedése. Az óvónő adjon lehetőséget arra, hogy a gyermekek 

szüleikkel együtt ismerkedjenek az óvodával. A szülői együttlét a gyermekeknek 

biztonságot ad az új környezet elfogadásához, ugyanakkor a szülő megismeri az óvoda 

életét, a gyermekek szokásait, napirendjét. A beszoktatás ideje alatt a gyermekek 
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hozhassák el otthonról kedvenc tárgyaikat, játékaikat, amelyhez ragaszkodnak. A sok 

érdekes, ízléses játék mellett az óvónő személyes kapcsolattal, mesével, ölbeli énekes 

játékokkal, mondókákkal kedveskedjenek a gyermekeknek. A lefekvésnél az új 

gyermeket különös szeretettel vegye körül az óvónő. A családias légkör megteremtése 

elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását. A közös élmények az 

óvodáskor végéig biztosítják a gyermekek együttműködését, amiben formálódik 

egymáshoz való viszonyuk. / Minden óvodai tevékenységi formát úgy szervezünk, hogy 

az pozitív kellemes élményforrást nyújtson, segítse a gyermek erkölcsi 

tulajdonságainak, akaratának fejlődését. /A gyermeknek legyen lehetősége minél 

többször érdeklődésének megfelelő tevékenységet választani, hogy gyakran átélhesse a 

belülről táplálkozó kedvet, motivációs állapotot. Így kialakul, hogy egy időben, 

egymástól függetlenül különböző motivált cselekvések alakulnak ki egyénileg és 

csoportosan is, ahol a gyermekek képesek alárendelni spontán aktivitásukat a közös 

tevékenységnek. Az érdektelen gyerekekre szenteljen figyelmet az óvónő, hogy 

mielőbb kiderítse érdektelenségük okát, mert befolyásolását csak így tudja elindítani. 

 

b.) A gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek pozitív kapcsolatának kialakítása, az érzelmekre 

épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, erősítése. A gyermekek 

pozitív kapcsolata csak úgy alakul ki, ha jól érzik magukat a csoportban. Bizalmuk, 

biztonságuk kialakulását elősegíti az óvoda felnőtt közössége, gyermekközössége. 

Ebben kiemelkedő szerepe van az óvónőnek, aki egyben irányítója, de társa is a 

gyermeknek. A jó nevelés alapja a feltétel nélküli szeretet, korlátokkal együtt. A 

korlátokat úgy szükséges megszabni, hogy az adott korosztály meg tudjon felelni az 

elvárásoknak. A nevelés akkor lesz hatékony, ha az óvónő az egész csoport előtt álló 

feladatokat minden gyermek számára – egyéni sajátosságai figyelembe véve- érthetővé, 
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vonzóvá tudja tenni. A gyermekek nevelésében először meg kell teremteni a jó 

kapcsolatot a szülőkkel, hogy kellő bizalom alakulhasson ki az együttneveléshez. 

Bizalmas kapcsolatban a gyermekek egyéni jellemzőit megismerheti az óvónő, ami 

elengedhetetlen feltétele az egyéni nevelésnek. Az óvónő segítse a gyermekeket abban, 

hogy elfogadják eltérő képességű és tulajdonságú társaikat.  

- Váljon egyre hangsúlyozottabbá, modell értékűvé a gyermek számára  az 

óvodapedagógus és a dajka, valamint az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, 

bánásmódja és viselkedése.  

Elvek: 

- Az óvónő próbálja meg megérteni- elsősorban érzelmileg – a gyermeket. A 

parancsolás helyett igyekezzen kérdezni, ami elősegíti a megértést, az 

átérzést. Így elérhető, hogy a gyermekek igénye, akarata, energiája nincs 

visszaszorítva, hanem más irányba terelhetővé válik.  

- A gyermek tevékenységéhez az óvónő biztosítson nagy szabadságot, a 

pontos határok megjelölésével.  

- Alakítsa ki az óvónő a közösségi élet szabályait 

- Segítse a gyermekbarátságok kialakulását 

- A gyermekek érdeklődjenek a közösség érdekében végzendő feladatok 

iránt, érzelmileg éljék át a közös aktivitásból eredő célok teljesítését.  

- Örömmel és érdeklődéssel kapcsolódjanak be a közös együttlétekbe. Ennek 

során fejlődnek erkölcsi tulajdonságaik, együttérzés, segítőkészség, 

önzetlenség, figyelmesség. Fejlődik akaratuk, ezen belül önállóságuk, 

önfegyelmük, kitartásuk, feladattudatuk, szabálytudatuk,. 
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- A gyermek nyitottságára építve elősegítjük azt, hogy a gyermek tudjon 

rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó 

jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. 

- Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés 

alapja.  

- Az óvónő bátorítson minden gyermeket a csoporton belül, hogy a belső 

elégedettsége, pozitív énképe kialakuljon. 

- Biztosítson az óvónő minden gyermeknek személyes perceket, hogy a jó 

kapcsolatot megerősítse.  

- A gyermekek viselkedéskultúráját fejlessze a felnőttek példája, bátorítása, 

türelme.  

- Az óvónő örömét jelezze dicsérettel félelemkeltés nélkül, jelölje meg a 

problémákat. 

- A humor jó segédeszköz a pozitív töltésű viszonyok ápolásában, a szeretet 

egy bizonyos formája. A nehézségeket a humor feloldhatja, a görcsösséget 

megszünteti.  

- Tilalom helyett a felnőttek adjanak választási lehetőséget a gyermekeknek, 

hogy önálló döntéseket hozhassanak, és változásra képessé váljanak. 

 

A fejlődés  jellemzői az óvodáskor végére 

  

- Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez. Ezt 

érzelmekben, szavakban ,tettekben hozzák nyilvánosságra. 

- A gyermekeknek igényévé válik a viselkedés és helyes cselekvés 

szokásszabályainak betartása. 
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- Egymást figyelmeztetik a szabályok megszegése esetén. 

- A felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség 

tagjaival. 

- Konfliktusos helyzetben társaikkal egyezkednek. 

- Érdeklődnek társaik, barátaik iránt. 

- A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják. 

- Igényükké vált a tevékenységekben való részvétel és együttműködés. 

- A tevékenységeket türelmesen, a megbeszéltek alapján befejezik. 

- Figyelmesen meghallgatják a felnőttek, gyermekek közléseit. 

- A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben. 

- Értékelik saját tetteiket. 

- Szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre. 

 

 

c.) Az anyanyelvi,- az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 

 

 A mentális értelmi fejlődés területén a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára 

alapozva, életkori sajátosságaikat figyelembevéve, a változatos tevékenységeken 

keresztül szerezhet tapasztalatokat a társadalmi környezetről. A kialakult észlelési 

képességeiket /látás, hallás, tapintás, finommotoros képességek, /szem, kéz és 

mozgáskoordináció/ területén összerendezetten használja. Spontán szerzett 

tapasztalataikat, ismereteiket összerendezni fontos feladatunk, értelmi képességeik 

/érzékelés, emlékezet, figyelem, képzeletgondolkodás és kerativitásukat/ fejlesztenünk. 

Lehetőséget biztosítunk számunkra, hogy maguk is megválaszthassák azt a 



Bóbita Tagóvoda-bölcsőde oldal 23 

 

tevékenységi formát, amelyhez kedvet éreznek. Legyenek képesek a feladatok 

irányított, majd önálló megoldására, gondolataik és érzéseik kifejezésére.     

 

  Az óvodai nevelőmunkát kiemelkedő jelentőséggel átszövi az anyanyelvi nevelés a 

kommunikáció különböző formái. E téren elsőrendű az óvónők helyes mintaadása a 

gyermekek meghallgatása, a beszédkedv élénkítése és fenntartása. Mivel az első 

fogváltás is megkezdődik, előfordulhat, hogy nehezebben értik meg egymás beszédét.  

 

 Fontos, hogy elemi ismeretekkel rendelkezzenek. Pl.: Tudja nevét, lakcímét, szülei 

foglalkozását. Ismerje a viselkedés alapvető szabályait. Az óvodáskor végére 

szociálisan is alkalmassá válnak az iskolára. Az egészségesen fejlődő gyermek készen 

áll az érett gyermek képes a feladat megértésére, a szabályok betartására a feladatok 

egyre eredményesebb elvégzésére, kitartása, önállósága, önfegyelme alkalmassá teszi 

őt az iskolára.  

 Az anyanyelvi nevelést a „Jó gyakorlat” Tedd és mondd! fejlesztőprogrammal 

egészítjük ki. A jó gyakorlat célja, hogy olyan kompetenciákat alapozzon meg, illetve 

alakítson ki, melyek a 3-6 éves gyermekek szükségleteire (mozgás-játék) építve 

megteremti az anyanyelvi kultúra magas szintű elsajátításának lehetőségét, mely az 

életen át tartó tanulás folyamán fejlődik tovább.  A program elsődleges célja az alábbi 

kompetenciák fejlesztése: beszédkedv, beszédszervek ügyesítése, beszédértés, beszéd 

észlelés, szövegalkotás, hangzó differenciálás, artikuláció, kommunikáció.   

 

  A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 
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Az óvodáskor végére a családi és az óvodai nevelés folyamatának eredményeként 

gyermekeink többségében alkalmassá válnak az iskolai élet és munka megkezdéséhez 

szükséges fejlettségi szinttel. Az iskola - alkalmasságnak testi, lelki, és szociális 

kritériumai vannak, melyek közül egyik sem hanyagolható el a sikeres iskolai munkához.  

 

a) Testileg: 

 

- Hatéves korára eljut az első alakváltozáshoz 

- Megkezdődik a  fogváltás 

- Teste már arányos, teherbíró, mozgása összerendezett és harmonikus 

- Erőteljesen fejlődik a mozgás-koordináló és finommotorika 

- Már szándékos irányításra is képes a testi szükséglet kielígítésére 

 

b) Lelkileg 

 

- Nyitott érdeklődéssel már készen áll az iskolára. 

- Fejlődik folyamatosan az észlelés, érzékelés ezek tovább differenciálódnak 

- Téri tájékozódása is fejlődik  

- Megjelenik a szándékos figyelem  

- Érthetően, folyamatosan kommunikál és beszél. 

- Tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat. 

- Elemi ismeretekkel rendelkezik. /Tudja nevét, címét, szülei foglalkozását. / 

- Alapvető erkölcsi normákat is ismeri. 

- Környezetében élő állatok és növények védelmének és gondozásának 

alapvető szabályait is ismeri. 
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- Felismeri az időjárás és öltözködés összefüggéseit. 

- Szociálisan éretté válnak az iskolára, ez megmutatkozik abban:  

 Képes az együttműködésre és kapcsolattermésre 

 A szabályokhoz alkalmazkodik, feladattudata kialakul



Bóbita Tagóvoda-bölcsőde oldal 26 

 

 

 Képes az önálló munkavégzésre, kitartó, önfegyelmét szabályozni 

képes. 

  

 

 

 

 

VI. Az óvodai élet tevékenységformái 

Óvodánk nyert a kompetencia alapú nevelés, oktatás bevezetése TÁMOP 3.1.4. 

pályázaton. Ennek szellemében végezzük munkánkat. 

A kompetencia alapú óvodai programcsomagban a képességfejlesztés az elsődleges. 

Szociális,értelmi, verbális és testi kompetenciák fejlesztése.  

Az integráló nevelési terület – megegyezően az ONAP- pal – a külső világ tevékeny 

megismerése, ezen belül a környezeti és a matematikai tartalmú tapasztalatok. Az integrált 

nevelési területek – anyanyelv, irodalmi nevelés; vizuális nevelés- zárják a komplexitást.  

Ezek a nevelési területek adják a törzsanyagot. 

A komplex fejlesztési tervek felosztása az ősmagyarok és a magyar kultúra 

jelképrendszerét követi: 

Levegő: július, augusztus, szeptember 

Tűz: október, november, december 

Víz: január, február, március 

Föld: április, május, június 

A négy komplex fejlesztési terv három fejlesztési tématerv köré csoportosul: család, élő és 

élettelen világ, közösségi nevelés 

 

Alapvető szempontjaink az elfogadás, a kihívás, az egyéni sajátosságok és különbségek, az 

egyéni fejlődési tempó figyelembe vétele.  
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 Óvodánk 6
30

  -  16
30

  -ig tart nyitva, ez 10 óra. Az egyes csoportok napi és heti rendjét a 

táblázatok alapján saját igényeiknek megfelelően állítják össze a csoportot vezető 

óvónők.   

 

 A gyermek nagy hatással van a feszültségtől mentes együttlét, az örömteli hangulat, az 

óvónő érzelemgazdagsága az óvoda egész életének átgondoltsága. Tervezésnél az 

óvónő vegye figyelembe a gyermekek szükségleteire, esztétikus, higénikus 

gondozására fordítható időszükségletet. Egész nap során érvényesüljön a 

folyamatosság, rugalmasság, stabilitás. A gyermekek délutáni pihenése, élettani 

szükséglet. A délutáni alvás időtartama a legkisebbeknek 2 óra, a legnagyobbaknak 1, 

5 órára rövidül, majd a legnagyobbaknál az 1 órás pihenés után megszűnhet. 

 A napirendben külön időpontot / pontokat / jelöljön meg a gyermekek rendszeres 

edzésére, mozgásos lehetőségeire. Az óvónő a napirendben jelölje a játékidőt, ami 

legalább 5-6 óra. A frontális fejlesztések mellett az óvónő határozza meg az egyéni és a 

mikrocsoportos fejlesztéseket. 
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Javaslat a gyermekek napirendjének elkészítéséhez 

                                                          Napirend vegyes csoportban 
 

Időtartam 
 

Tevékenység 
 

6.30-10 Párhuzamos tevékenységek: szabad játék, 

 szabadon választott tevékenység.  

 Reggeli, óvónő által kezdeményezett tevékenység.                                                           

 Kötelező testnevelés heti egy alkalommal. 

 Mindennapos mozgásos játékok, testnevelés. 

10-11.45  Levegőzés, játék az udvaron 

11.45-12   Öltözködés, mosdóhasználat, előkészület az ebédhez 

12 -12.30   Ebéd 

12.30-12.45   Testápolási teendők, készülődés a pihenéshez, elalvás     

előtti mese, altatódal 

12.45-14.45   Pihenés, egyéni szükségletekhez igazodó ébredés  

14.45-16.30   Párhuzamos tevékenységek: mosdóhasználat, uzsonna, 

   szabad játék, szabadon választott tevékenység. 

   Jó idő esetén levegőzés, játék az udvaron.                         

 

Javaslat a hetirend összeállításához 

 
Életkor    

/2,5/3-4 évesek 

 

Heti 1x 

Irodalom-anyanyelv 

A külső világ 

tevékeny 

megismerésére nev. 

Ének-zene; 

Vizuális nevelés 

Heti 1x 

Testnevelés 

 

Naponta 10 perces 

mozgásos játékok. 

Mindennapos 

elalvás előtti mese. 

 

5-6-7/8/ évesek Heti 1x 

Irodalom-anyanyelv 

 

         Heti 1x 

Testnevelés 

 

 

Heti 1x 

A külső világ 

tevékeny 

megismerésére nev. 

Matematikai 

tapasztalatszerzés; 

Ének-zene   

Vizuális nevelés. 

Naponta 10 perces 

mozgásos játékok. 

Mindennapos 

elalvás előtti mese. 
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VII. 

TEVÉKENYSÉGFORMÁK 

1) Játék 

2) Mese-vers 

3) Ének-zene énekes játékok 

4) Rajz-mintázás, kézimunka 

5) Mozgás, mozgásos játékok 

6) A külső világ tevékeny megszerettetése 

7) Munka jellegű tevékenységek 

8) Tanulás 

 

1. Játék 

A játék - szabad-képzettársításokat követi szabad játékfolyamat – a kisgyerek elemi 

pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan es lehetőleg 

zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyerek a külvilágból es saját belső világából származó 

tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentősegű tájékozódó, 

kreativitásukat fejlesztő es erősítő, élményt adó tevékenységgé. 

 

A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt - a szülő és az 

óvodapedagógus. Utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad 

játékfolyamat mar kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, 

ha a játékfolyamat elakad. A felnőtt jelenléte teszi lehetővé a gyerekek közötti 

játékkapcsolatok 

kialakulását is. 

 

A játékhoz megfelelő helyre es egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását 

segítő anyagokra, játékszerekre van szükség. Az óvoda es az óvodapedagógus feladata, 

hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket es élményszerzési lehetőségeket 
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biztosítson a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus 

szerepjátékokhoz, a konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz.  

 

A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás 

felelősségét. Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. 

 

A játék kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában is meg kell 

mutatkoznia. 

 

Az emberek a csecsemőkortól kezdve felnőtt korukig, az életük végéig játszanak vagy 

szívesen nézik, szurkolnak mások játékának. Szeretünk játszani, mert társaságban 

lehetünk, együtt izgulhatunk, nevethetünk és élhetünk át örömteli pillanatokat. 

Ugyanezeket a pozitív érzelmeket élik át a gyermekek játszás közben. 

A kompetencia alapú óvodai programcsomag által közreadott játékok (Fehér Anna: 

Játszunk? Természetesen! A világ befogadásának elérhetősége 1.) nem helyettesítik a 

szabadban szerzett élményeket, megfigyeléseket, az egyéb cselekvés közben ható 

érzékszervi tapasztalatokat, hanem annak eszközei, módszerei, kiegészítői lehetnek, akár a 

helyszínen, akár az élmények feldolgozásában. Alkalmazásukat csak abban az esetben 

ajánlott, ha adott terepi foglalkozáshoz kapcsolható, vagy a gyermekek már szereztek 

természetes környezetben olyan tapasztalatokat, ismereteket, amelyhez a játék illeszthető. 

 

Kiegészítő segédlet a komplex fejlesztési tervekhez 5. egy gyűjtemény, kiegészítő segédlet 

a komplex fejlesztési tervek használatához. Kiegészítő, mert a négy elemhez (levegő, tűz, 

víz, föld), valamint a nyomon követéses mérés fejlesztési területeihez kapcsolódik; 

segédlet, mert olyan anyagok gyűjteménye, amelyek kiegészítői a tématervi ajánlásoknak 

és a szakmai koncepcióban megfogalmazott elvek alapján a kompetencia alapú óvodai 

nevelésnek. 

A dramatikus játékok a bensőséges, közösségi együtt játszást célozzák meg, melyben a 

játszók, a gyerekek, érzelmileg és szellemileg egyaránt tapasztalatot gyűjthetnek. 

A közös együtt játszás, a közös és egyéni tanulási formák nem teljesítményre fókuszálnak, 

hanem valaminek a megélésére. Mindez persze bizalomteli légkörben történik. 
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A mozgásos játékok célja az örömteli, mindennapos mozgás, a mozgáskedv fenntartása. A 

mozgásigény a gyermek életkori sajátossága, kedvezően befolyásolja az értelmi és 

szociális képességek alakulását is. A mozgáskedv fenntartása az óvodapedagógus feladata 

és egyben felelőssége is. A gyűjtemény abban segíti az óvodapedagógust, hogy a 

testnevelés-foglalkozások kereteiből kilépve a mindennapi testnevelésen túl változatos 

mozgásformákkal ismertesse meg a gyermeket. 

 

A játékok jellemzői: 

- A játékok sokrétűek, rugalmasak, komplex módon fejlesztik az egész 

személyiséget. 

- Fokozzák a gyerekek aktivitását, hiszen a közösségben, a közösségért 

tevékenykednek. 

- Segítik a gyermekeket önmaguk, társaik és a környező világ megismerésében. 

- Fejlesztik a rugalmas gondolkodást, az önálló alkotóképességet. 

- Segítik a gyermekek időérzékének fejlôdését, térbeli tájékozódásuk és testi 

biztonságuk 

- javulását. 

- Nagymértékben fejlesztik a nyelvi kommunikációs képességet, beszédkészséget. 

- Ellensúlyozhatják a tömegkommunikációs eszközök okozta passzivitást. 

- Küzdenek a gyermeki elmagányosodás ellen. 

 

Legfontosabb feladatok 

- A gyermekek jelzéseinek megfigyelése és elemzése személyiségük 

megismerése érdekében. 

- Közös élményeket nyújtó látogatások szervezése 

- A gyermekek elképzeléseinek támogatása 

- A játéktevékenységben az együttműködés szokásainak, az udvarias 

magatartás formáinak alakítása 

- A csoportélethez kötődő hagyományok ápolása 

 



Bóbita Tagóvoda-bölcsőde oldal 32 

 

- A gyermekek fejlettségétől függően, igényeiknek megfelelően a 

játékfolyamat segítése 

- Egyéni élményeinek meghallgatása 

- A társas kapcsolatok, érzelmi kötődések támogatásai 

- Az egyezkedések, választások, döntések segítése 

A fejlődés jellemzői 6-7 (8) éves korra 

- Már megértik és elfogadják és alkalmazkodnak a szabályokhoz, játszótársaik 

elgondolásaihoz. 

- Elvállalják a kevésbé érdekes és kedvezőtlenebb szerepeket is. 

- Tudnak vezetni és alkalmazkodni 

- Képesek, játékhelyzeteket létrehozni, kialakulnak a tartós, szoros baráti kapcsolatok. 

- Képesek önállóan barkácsolni, bábozni saját készítésű bábokkal. 

- Konstruáláskor már egyre igényesebbé válnak, egyre bonyolultabb alkotásokra 

képesek, sok önálló ötlettel rendelkeznek. 

 Módszertani alapelvek: 

- Biztosítsa a játékhoz szükséges élményeket, folyamatos játékidőt. 

- Váltson ki a játék pozitív élményeket, legyen örömforrás. 

- Teremtse meg azokat a feltételeket, amelyek kedvezően hatnak a játék alakulására. 

 Kapcsolatok más nevelési színterekkel 

- Valamennyi nevelési területtel, hisz a játék nemcsak célja, hanem eszköze is az óvodai 

nevelésünknek.  
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2. Irodalom-anyanyelv 

Érzelmi biztonságot nyújtó, az anyanyelvi nevelésnek fontos eszköze a mese és a vers. 

Összefonódik a zenével, énekkel és mozgásos játékkal. A mondókák, dúdolók, versek a 

gyermekeknek érzelmi élményeket nyújtanak. A mese oldja a szorongást.  

A mese, a gyermek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésnek és fejlesztésének legfőbb 

segítője. Nem szükséges foglalkozási kereten belül maradni, hiszen mesélni minden nap 

szükséges az óvodában. A kezdeményezés vagy az elalvás előtti mese egyaránt fontos a 

maga helyén és idején. A lényeg az, hogy minden nap meséljünk vagy verseljünk 

valamilyen formában, reggel, vagy délben, elalvás előtt mindig, vagy délután. A 

mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a gyermekek mentálhigiénéjének 

elmaradhatatlan eleme.  

A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének. 

Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást es megoldást kínál. A tárgyi 

világot is megeleveníti, átlelkesíti szemléletmódja és az ehhez társuló, a szigorú ok-okozati 

kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a 

mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési 

törekvésekre. 

A magyar gyerekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag és sok alkalmat kínálnak a 

mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese- vers kezdeményezésének anyaga 

változatos legyen, gerincét a magas népmesekincs megismertetése adja, a klasszikus és a 

kortárs irodalmi művek is kapjanak helyet. 

A nagyobb gyermekeknél megjelenik a személyes történetek, elbeszélések iránti 

érdeklődés és a saját mese létrehozásának igénye. A gyermek saját vers – és mesealkotása, 

annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

Ezt mindenképpen támogatnunk kell, de ezek természetesen nem helyettesíthetik a magyar 

gyermekköltészet, népmesék, népi mondókák világát. 
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A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi 

magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett, intim állapotában 

eleven, belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermek 

élményfeldolgozásának egyik legfontosabb formája. 

Kedvelt tevékenysége az óvodásoknak a bábozás és dramatizálás. Mindkettő szorosan 

kapcsolódik a meséléshez, mondókázáshoz, verseléshez. A mese, vers élményeiket a 

gyerekek szívesen eljátsszák, dramatizálják.  

A kompetencia alapú óvodai nevelés programcsomagjában a dramatikus tevékenység 

kiemelt jelentőségű, hozzájárul a kommunikáció és metakommunikáció, a kifejezőkészség 

fejlesztéséhez. Mindezt tevékenységbe ágyazottan teszi. A dramatikus játék segíti a 

csoporttá szerveződést, a kommunikáció, a kreativitás fejlesztésén keresztül az egész 

személyiség fejlődését. 

Az irodalom, anyanyelv tevékenységeink megvalósításához ötletet merítünk a 

Játék a bábokkal, játékok a meseládikóval – A világ befogadásának elérhetősége 6. 

kötetéből. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- Segítse a beszoktatást, ill., beilleszkedést az óvónő dúdolgató, ringató, lovagoltató 

mondókákkal, versekkel, mesékkel. 

- Tudjon az óvónő sok verset, mondókát és mesét, segítse az óvónő és a gyermek 

közötti bensőséges kapcsolat kialakulását.  

- Készítsen tetszetős tárgyakat, képeket, szemléltetőeszközöket 

- Teremtse meg a meséléshez szükséges nyugodt, csendes légkört. 

- Legyen élményszerű az óvónő előadása, hogy a gyermeki fantáziát megindítsa 

- Naponta többször is mondjon verset, mesét, mondókát, az életkori sajátosságaiknak és 

érdeklődésüknek megfelelően. 

- Segítse elő a spontán mondókázást, mesekönyv nézegetést 

- Szeretesse meg velük az irodalmat. 
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- Törekedjen arra, hogy a kedvenc meséket, verseket többször is hallgathassák. 

- Fontos feladatunk a megfelelő feltételek biztosítása (hely, idő, légkör). 

 

Fejlődés jellemzői 6-7 (8) éves korban  

- Figyelmesen csendben hallgatják a mesét, verseket 

- Kedvelik a folytatásos meséket, tartalmi szálait össze tudják kötni. 

- Vannak kedvelt mesehőseik, beleviszik játékukba, báboznak, dramatizálnak róluk. 

- Szívesen nézegetik a mesekönyveket és vigyáznak rá. 

- Érdeklődnek a betűk iránt, vágyuk van az olvasáshoz. 

 

 Módszertani alapelvek 

- Törekedjenek nyelvileg tiszta, értékes, népi és irodalmi művek kiválasztására. 

- A mese és a vers erősítse az emberi kapcsolatokat 

- Fontos az emlékezetből való mesélés 

 Kapcsolatok más nevelési színterekkel 

- Elsődlegesen az anyanyelvi neveléssel van kapcsolatban, hisz az irodalom szövege a 

nyelv 

- A közösségi neveléssel szoros összefüggésben áll, hisz a  mese, a vers az emberi 

kapcsolatokra tanít, mélyíti a gyermek önismeretét, segíti a világ megismerését. 
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3. Ének-zene, énekes játékok  

- Felkelti a gyermek zenei érdeklődését, esztétikai élményhez juttatja, formálja 

ízlésüket, örömet nyújt, a gyermekeknek Megszeretteti a gyermekkel az éneklést, az 

énekes játékokat, rászoktatja őket a tiszta éneklésre. Segíti a hagyományok 

továbbadását. A felnőtt is modell, utánzásával az éneklés, a zenélés részévé válik a 

gyermek mindennapi tevékenységéhez. Az óvodai ének-zenenevelésnek jelentős 

hagyományai vannak a magyar népdalok mondókák, gyermekdalok világa ma is élő 

és felhasználható hagyomány. Szinte valamennyi ünnepünkhöz kapcsolódik olyan 

dalanyag, melyet megismertethetünk a gyermekekkel.  A néphagyományőrzés mellett 

a Kodály alkotta módszer is folyamatosan megújulva megtartotta kapcsolatát az életre 

neveléssel. Népi kultúránk értékeit továbbra is fontosnak, a felnövekvő nemzedék 

számára átadandónak tartjuk. Az egyik lehetséges út a bölcsődei és óvodai 

gyerekközösségek ilyen irányú nevelése. Az ének-zene és az ehhez kapcsolódó 

mozgás ugyanúgy az óvodai mindennapok része, mint a napi mesélés vagy séták és 

kirándulások. Tehát ez a feladat sem korlátozható csupán a foglalkozások 

időtartamára. Napközben bármikor adódhat lehetőség éneklésre, mondókázásra, vagy 

körjátékok játszására. A komplex foglalkozások inkább összefoglalják, elmélyítik a 

gyermekek ismereteit, és alkalmat adnak a képességek fejlesztésére. 

- Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos 

eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, 

mozgás) és zenei kreativitásnak alakításában. Az élményt nyújtó közös éneklés a 

körjáték vagy mondókázás a művészeti és az esztétikai nevelés szempontjából is 

kitüntetett helyet kap. 

- A zenehallgatási anyag megválasztásánál vegyük figyelembe a nemzetiségi, etnikai 

kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is. 
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A foglalkozások megvalósítása során alkalmanként használjuk: 

Reikort Ildikó: Zenevarázs – A világ befogadásának elérhetősége 2.  

Túri György: Játék – tánc – élet – A világ befogadásának elérhetősége 9. 

Az óvodapedagógus feladatai 

- Juttassa zenei élményekhez a gyermekeket, keltse fel zenei érdeklődésüket, izésüket, 

esztétikai fogékonyságukat 

- Fejlessze zenei hallásukat, ritmusérzéküket, mozgáskultúrájukat 

- Az óvónő és a gyerekek használjanak hangszereket 

- Segítse a családi nevelést abban, hogy a gyermekek otthon is énekelhessenek 

szüleikkel, családtagjaikkal 

- Zenei kompetenciák fejlesztése. 

 

A fejlődés jellemzői 6-7 (8) éves korban  

- Képesek a környezet hangjainak megkülönböztetésére 

- Tisztán, szépen örömmel énekelnek 

- Ismerik és megkülönböztetik a zenei fogalompárokat (halk-hangos, gyors-lassú, 

vékony-vastag, magas-mély…) 

- Mozgásuk harmonikus, képesek mozdulatok utánzására, táncra  

- Örömmel hallgatják az élő és gépi zenét 

- Szívesen játszanak énekes játékokat. 

- Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát. 

- Az értelmi, szociális, kommunikációs és testi kompetenciák fejleszti. 
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 A fejlődés jellemzői 6-7(8) éves korban  

- Képesek a környezet hangjainak megkülönböztetésére 

- Tisztán, szépen örömmel énekelnek 

- Ismerik és megkülönböztetik a zenei fogalompárokat (halk-hangos, gyors-lassú, 

vékony-vastag, magas-mély…) 

- Mozgásuk harmonikus, képesek mozdulatok utánzására, táncra  

- Örömmel hallgatják az élő és gépi zenét 

- Szívesen játszanak énekes játékokat. 

- Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát. 

 

Módszertani alapelvek 

- Az óvónő késztesse tiszta élményt nyújtó éneklésével utánzásra  gyermekeket, segítse 

alkotókedvük kibontakozását 

 

 Kapcsolatok más nevelési színterekkel 

- Elsődlegesen az irodalmi neveléssel, hisz hozzájárul a néphagyományok 

megőrzéséhez.  

- Kapcsolata van még a testneveléssel, hisz esztétikusabbá szebbé teszi mozgásukat, 

testtartásukat. 

 

4. Vizuális nevelés 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka, ábrázolás különböző fajtái, a 

műalkotásokkal, az esztétikus környezettel való ismerkedés fontos eszközei a gyermeki 
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személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. (Ezek a 

tevékenységek a gyermekek kedvencei közé tartoznak. ) 

Biztosítsunk az ábrázoló tevékenységre az egész nap folyamán teret, lehetőséget. Mindig 

álljon rendelkezésre mindenféle anyag és eszköz, amivel a gyermek fantáziájának 

megfelelően dolgozhat, alkothat. Maga a tevékenység – s ennek öröme – a fontos valamint 

az igény kialakítása, az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az 

esztétikai élmények befogadására. 

Ezek a tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-

plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó – és rendezőképességek 

alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását, és annak képi kifejezését: a 

gyerekek tér-forma és színképzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, 

esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását. 

A tevékenységek megszervezéséhez kitűnő pedagógia alapot adnak az évszakok változásai, 

a négy őselem (TŰZ, VÍZ, FÖLD, LEVEGŐ) témái. A természet szépségei, a gyermek 

által megérthető világ tárgyai és eseményei. Ugyancsak kitűnően hasznosíthatók a vizuális 

tevékenységek számára az ünnepek, melyek érzelmileg is közel állnak a gyermekekhez, és 

megmozgatják fantáziájukat. Az ötlettől a megvalósításig, főként bátorítást, útmutatást és 

dicséretet várnak a gyermekek. Az óvodában legyen lehetőségük a gyermekeknek arra, 

hogy bármikor kipróbálhassák képességeiket. Amennyiben megoldható, minden 

csoportszobában célszerű egy kis sarkot vagy szekrényt biztosítani, ahol a vizuális 

neveléshez szükséges eszközöket, felszereléseket, anyagokat tároljuk. 

Az anyagok tulajdonságainak megismerése közvetlen tapasztalatszerzés útján történjen. 

 

Az óvodapedagógus feladati: 

- Ismertesse meg a gyerekeket az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, a 

rajzolás, mintázás és a kézimunka különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival.  
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- Újfajta technikák megismerése, anyagismeret bővítése, különböző technikák 

kombinálása. 

- Alkotó, kísérletező kedv fenntartása. 

- Úgy alakítsa ki a gyermekek bevonásával a csoportszobát, hogy ott a különböző 

tevékenységet kereső gyermekek nyugodtan, kényelmesen dolgozhassanak.  

- Biztosítson minél több eszközt, időt és helyet a vizuális tevékenységek gyakorlásához, 

ezzel is ötletet adva a gyermeki fantáziának.  

- Nyújtson lehetőséget a vizuális és kommunikációs tevékenységek összekapcsolására. 

- Segítse elő a gyermekek önálló elképzeléseinek megvalósítását.  

- Adjon lehetőséget a gyermeknek arra, hogy minél több élményt átélve 

megvalósíthassák elképzeléseiket.  

- Az óvodapedagógus a vizuális tevékenység biztosításakor ügyeljen a gyermekekkel 

való szoros érzelmi kapcsolat, a nyugodt légkör megteremtésére.  

- A barkácsolás lehetőségeinek jobb kiaknázása, kihasználása 

- A vizuális tevékenységek során az értelmi, szociális, kommunikációs és testi 

kompetenciák fejlesztése. 

- Vegye figyelembe az egyéni érési tempót. 

 

A fejlődés jellemzői 6-7 (8) éves korban 

- A vizuális tevékenységet élményként élik meg/Nem az eredmény, hanem az élmény 

fontos, ami örömforrás/ 

- Az óvodáskori élmények megjelennek a gyermekek vizuális tevékenységeiben. 

- Szívesen, örömmel rajzolnak, festenek, gyurmáznak stb. 

- Biztos a ceruzafogásuk, mert gyakorlatuk van benne. 

- Örömmel játszanak a színekkel. 

- Alkotó, kísérletező kedvük nő. 

- Fejlődik látásuk, tapintásuk, finommotorikájuk, kreativitásuk, kompozíciós készségük 

- Képesek síkban, a lap felületén tájékozódni  

- Sok féle technikát, anyagot, eszközt ismernek, alkalmaznak. 

 

 



Bóbita Tagóvoda-bölcsőde oldal 41 

 

 

5. Mozgás, mozgásos játékok 

Intézményi innováció: Nagycsoportosok tízpróbája 

A nagycsoportosok részvételével minden évben február hónapban ügyességi 

gyakorlatokkal, mozgással, 10 féle játékkal szerveződik a tízpróba.   

Az óvodában bekerülő gyermekek szeretnek ugrándozni, futkározni, csúszni-mászni, 

manipulálni, vagyis mozogni. Az őket körülvevő felnőttek szemléletétől és a megfelelő 

feltételek, megteremtésétől függ, hogy megmarad-e természetes mozgáskedvük. Fontos 

feladatunk, hogy megőrizzük, ha szükséges felkeltsük ez a mozgáskedvet, és tudatosan 

építsünk rá. Lényeges a megfelelő motiváció a mozgásra inspiráló biztonságos környezet 

kialakítása a mozgásos tevékenységek pozitív megerősítése szükséges és elégséges 

szabályok megtanítása. A gyermekek napirendjét úgy kell kialakítani, hogy egész nap 

biztosítunk számukra megfelelő helyet és eszközöket a mozgásos tevékenységekre, a 

csoportszobában és az udvaron egyaránt.  Az eszközök és tevékenységek kiválasztásánál a 

gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez és a csoport összetételéhez igazodjunk.  

A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, 

ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás), és testi képességeit, mint az erő, ügyesség, 

gyorsaság, állóképesség, társra figyelés. 

Kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró-képességét és az 

egyes szervek teljesítőképességet. 

 

Fontos szerepük van az egészség megőrzésében, megóvásában. Felerősítik és kiegészítik a 

gondozás és egészséges életmódra nevelés hatását. A mozgáskultúra fejlesztése mellett 

segítik a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntést és az 

alkalmazkodóképességet, valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását. 

 

A tornának, játékos mozgásoknak az egészséges életmódot erősítő egyéb 

tevékenységeknek teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán 
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vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden napján - az egyéni szükségleteket és 

képességeket figyelembe véve – minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. 

 

A mozgásos játékok célja az örömteli, mindennapos mozgás, a mozgáskedv fenntartása. A 

mozgásigény a gyermek életkori sajátossága, kedvezően befolyásolja az értelmi és 

szociális képességek alakulását is. A mozgáskedv fenntartása az óvodapedagógus feladata 

és egyben felelőssége is. A gyűjtemény (Kiegészítő segédlet 5.) abban segíti az 

óvodapedagógust, hogy a testnevelés-foglalkozások kereteiből kilépve a mindennapi 

testnevelésen túl változatos mozgásformákkal ismertesse meg a gyermeket. 

 

Feladatok: 

- A gyermek egészséges fejlődése érdekében teremtse meg azokat a feltételeket, 

amelyek elősegítik a biológiai fejlődést, növelik a szervezet teherbíró, ellenálló és 

alkalmazkodóképességét. 

- Szerettesse meg velük a testedzést, a mozgást. 

- Tartsa szem előtt az egyéni képességeket, céltudatosan fokozza a gyermekek 

edzettségét, teherbíró-képességét.  

- Biztosítsa a lehetőséget a tornának, a játékos mozgásnak 

- Tegye lehetővé a jó levegőjű, tiszta környezetet és a megfelelő öltözéket minden 

gyermek számára a teremben és a szabadban egyaránt. 

- Építsen a gyermekek játékos kedvére. 

- Adjon lehetőséget, hogy az egyéni képességeknek megfelelően végezhessék a 

feladatokat 

- Működjön együtt a családdal, biztassa őket, hogy az óvodán kívül is teremtsenek 

lehetőséget a gyermek számára. /Kerékpározás, úszás, szánkózás, síelés, kirándulás, 
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hisz a begyakorolt mozgások eredményeként fejlődik finommotorikájuk és mozgásuk 

összerendezettebbé válik./  

- Ha szükséges, kérje szakember segítségét a mozgásban elmaradt gyermekek 

fejlesztéséhez. 

 

Fejlődés jellemzői 6-7 (8) éves korban 

- Növekszik teljesítőképességük, mozgásuk összerendezettebbé ügyesebbé, megfelelő 

ritmusúvá válik. 

- Cselekvőképességük gyors, mozgásban kitartóak. 

- Fejődik tér, időtájékozódó képességük 

- Szeretik és igénylik a mozgást 

- Képesek csoportos sor- és váltóversenyt játszani.  

- Megértik az egyszerűbb vezényszavakat 

- Ismerik a járás és a futás közötti különbséget, tudnak adott jelre irányt változtatni. 

- Képesek a labdaadogatásra, célba-dobásra, pattogtatásra. 

- Képesek az egyensúlyozásra 

 Kiemelt nevelési elvek 

- Szoros együttműködés és bizalom a családdal való kapcsolattartásban.  

- Az óvónő modell szerepe kiemelkedő jelentőségű 

- Az egyéni különbségek tiszteletben tartása, nagyfokú tolerancia. Hátrányos 

helyzetűek segítése, a gyermeki jogok érvényesítése.  

- Különös figyelem a tehetséggondozásra, a fejlődésben elmaradtak 

felzárkóztatására. 

 

 Módszertani alapelvek 
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- Egyéni teljesítőképességüket tartsa szem előtt az óvónő, érvényesítse a fokozatosság 

elvét. 

- Játékvezetése érthető legyen. 

- Fejlessze önállóságukat, bátorságukat, kitartásukat 

 Kapcsolatok más nevelési színterekkel 

- Elsődlegesen a gondozással, mivel az egészséges életmódra nevelés hatását felerősíti, 

kiegészíti. 

- A közösségi neveléssel, hisz fontos tulajdonságokat fejleszt, mint Pl.: az 

együttműködés, egymás segítése 

- Más foglalkozásokkal is kapcsolatban van, hisz fejlődik térbeli és időbeli 

tájékozódása, helyzetfelismerése, döntési és alkalmazóképessége, tehát komplexen 

fejleszti a gyermek személyiségét. 

 

6. A külső világ tevékeny megismerése,  megszerettetése 

Az egész nevelésben érvényesülő folyamat célja az, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy 

a világot megismerje, és megértse a maga egészében. A gyermeket körülvevő világ 

megismerésében a közvetlen megfigyelésre és tapasztalatszerzésre építünk. A természet 

szeretetére kívánjuk nevelni a gyermekeket, természet közeli élettel, a természet a 

környezet szeretetének bizonyításával, példát mutatva a gyermek számára. A 

tapasztalatszerzés mindig a valódi környezetben történik, ezért a komplex foglalkozások 

legtöbb esetben a szabad természetben vagy az óvoda környezetében, udvarán zajlanak. 

Legfontosabb feladat megismertetni a gyermeket azzal a természeti környezettel, amelyben 

él, felhívni a figyelmet annak értékeire és szépségeire. Ez képezi majd az alapját a később 

kialakuló természet szeretetnek. A séták, a kirándulások, tanulási, tapasztalási lehetőséget 

kínálnak a gyermeknek. Az önálló és csoportos megfigyelések révén értékes 
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tapasztalatokhoz juthat a természetben végbemenő folyamatokról és összefüggésekről. Már 

az óvodában is fel lehet, és fel kell készíteni a gyermeket arra, hogy társadalomban élünk, 

ami a közvetlen környezetünkön keresztül hat ránk.  

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb 

természeti – emberi - tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság 

felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, 

tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

 

A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz 

szükségesek. 

Megismeri a szülőföld, az ott elő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok, 

néphagyományok, szokások a családi a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetet, 

védelmét is. 

Témahét: Mihály napi vásár 

A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is 

birtokába jut a gyermek es azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a mennyiségi, 

alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és 

mennyiségszemlélete. 

 

Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet 

tevékeny megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán 

és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúrára és a biztonságos 

életvitel szokásainak alakítására. Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési 

képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában. 

Projekt: Őszi kóstolgató 

(időtartama 3 hetet meghaladó) 

A természeti, néprajzi, népművészeti, épített környezeti értékeinek felkeresése sétákon, 

kirándulásokon, esetleg erdei óvodai programok keretében, megfelelő helyszínek a 

gyerekeket körülvevő világ, a szűkebb és tágabb környezet, a természet csodáinak 

felfedezésére, mozgásuk, játékigényük kielégítésére. Érzelmileg feltölti a gyerekeket, 

erősíti környezetükhöz való kötődésüket, alapozza hazaszeretetüket, erősíti 



Bóbita Tagóvoda-bölcsőde oldal 46 

 

magyarságtudatukat. Sokoldalú érzékszervi tapasztalatot szerezhetnek, ezeket érzékenyítő 

játékokkal erősíthetik, elmélyíthetik. A tapasztalatokhoz esztétikai, erkölcsi, intellektuális, 

pozitív és negatív érzelmek társulnak. A tapasztalat és az érzelem együtt újszerű, meglepő, 

erős, maradandó stb. élményt jelent a gyerekeknek. Az érzelmi viszonyulás hatására 

nyitottá válnak az ismeretek befogadására. Tehát a kiránduláson átélhetik a tudás 

megszerzésének élményét is. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- Olyan feltételek megteremtése, amely lehetővé teszi minél több tapasztalat 

szerzését a természetben.  

- Tudatosan törekedjen az óvodapedagógus arra, hogy minél több élményt 

gyűjtsenek a gyermekek saját természeti és társadalmi környezetükből. 

- Biztosítani minden eszközt és lehetőséget a gyermeknek természetben való 

folyamatos tevékenykedtetéshez. 

- A foglalkozásokat lehetőség szerint a szabad természetben szervezzük meg. 

- Biztosítsuk a feltételeit annak, hogy az óvodában élősarok, konyha és/vagy 

virágoskert működjék, ha lehetőségünk adott, próbálkozzunk kisállatok 

tartásával is. 

7. Matematikai tapasztalatok szerzése 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- Oly eszközök és tevékenységek biztosítása, ami felkelti a gyermekek 

érdeklődését és természetes élethelyzetekben teszi lehetővé számukra 

matematikai tapasztalatok és ismeretek megszerzését.  

- A komplex matematikai foglalkozásoknak vagy kötetlen 

kezdeményezéseknek minden esetben támaszkodnia kell a gyermekek 
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ötleteire, vágyaira ill. igényeire, aktuális élményeire. A matematikai 

képességek fejlesztését játékosan, játékba építetten kell megvalósítani. 

 

8. Munkajellegű tevékenységek 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tanulással sok 

vonatkozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munka jellegű játékos 

tevékenység a szociális és kognitív készségek, képességek, attitűdök és kompetenciák 

fejlesztésének egyik lényeges színtere. A munka nem csak a gyermekre gyakorol hatást, 

hanem azzal kölcsönhatásban környezetére is, azt formálja, átalakítja tevékenysége során.  

(az önkiszolgálás, segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal 

együtt, értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az 

elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás stb.) 

 

Célunk: 

A munkavégzéshez szükséges készségek, képességek, kompetenciák alakítása 

- kognitív: pontosan értség meg, mit várunk el tőlük, sajátítsák el az 

eszközök célszerű használatát, alakuljon ki összpontosítási képességük, 

munkaszervezési készségük. 

- érzelmi-akarati: alakuljon ki önállóságuk, önértékelésük, önbizalmuk, 

kitartásuk. 

 

- szociális-társas: alakuljon ki felelősségérzetük, feladattudatuk. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- Nyugodt, bizalmon alapuló, szeretetteljes légkör kialakítása 

- Megfelelő eszközök (célszerűség, méret, anyag) és azok hozzáférhetőségének 

biztosítása 

- Elegendő munkalehetőség szervezése 

- Megfelelő hely és elegendő idő biztosítása a munka elvégzésére a folyamatosság 

érdekében 



Bóbita Tagóvoda-bölcsőde oldal 48 

 

- A munkafajták és azok mennyiségének fokozatos bevezetése 

- A differenciálás elvének érvényesítése feladatadáskor 

- Kerti munkák szervezése, közben a növények növekedésének, fejlődésének, a 

fejlődésükhöz szükséges feltételek megteremtésének megfigyeltetése 

- Növények gondozásának megismertetése, alkalmazására motiválás: öntözés, 

leveleinek permetezése, átültetés, szaporítás, csíráztatás, hajtatás 

- Állatokról való gondoskodás megismertetése, alakítása: etetés, tisztántartás, 

gondoskodás a megfelelő életfeltételekről 

- A munka értékelése legyen folyamatos, konkrét, reális, a gyermekhez mérten 

fejlesztő hatású 

- A munka jellegű feladatokat elsősorban jutalomból adja (nem büntetésként!) 

  

A fejlődés jellemzői 6-7 (8) éves korra 

Önkiszolgáló tevékenységek 

- A testápolással kapcsolatos munkafolyamatokat önállóan, szükség szerint 

végzik. 

- Étkezésnél helyesen használják a kanalat, kést, villát, merőkanalat, szalvétát. 

- Öltözködésnél önállóak, tudnak gombolni, próbálkoznak a megkötéssel. 

- Az önkiszolgáló tevékenységekre fordított idő fejlettségük növekedésével 

arányosan csökken. 

 

Közösségi munkák 

 

- A közösségért végzett munkák vállalásánál megjelenik helyes önértékelésük, 

önbizalmuk. 

- Naposi feladataikat önállóan, pontosan végzik. 

- Terítésnél ügyelnek az eszközök esztétikus elhelyezésére is. 

- Felelősi munkákat szívesen vállalnak (például mosdós, élősarok), és önállóan 

teljesítik. 

- A környezet rendjének megőrzésére ügyelnek, segítenek annak tisztán 

tartásában(csoportszoba, udvar, óvoda környezete) 

- Vigyáznak játékaikra, és rendben tartják azokat. 
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- Munka jellegű tevékenységeiket a felelősségérzet, a feladattudat és a kitartás 

jellemzi. 

 

Alkalomszerű munkák 

 

- Pontosan megértik, mit várunk el tőlük, és azt önállóan teljesítik. 

- Bonyolultabb feladatokat is örömmel végeznek el, és annak szervezésében is 

önállóak. 

- Időnként olyan megbízatásoknak is eleget tesznek, amelyek otthoni előkészületeket 

igényelnek. 

 

A környezettudatos viselkedés megalapozását segítő munkák: 

 

- Szívesen segítenek a falevelek összegyűjtésében, komposztálásában. 

- A virágokat nem tépik le, hagyják az eredeti helyükön, eredeti szépségükben. 

- Szívesen ápolják a növényeket a csoportszobába, udvaron egyaránt. 

- Télen gondoskodnak a madarak táplálékáról. 

- Gondoskodnak a halak etetéséről, figyelemmel kísérik az akvárium tisztaságát. 

 Módszertani alapelvek 

- A gyermek életkori sajátosságait vegye figyelembe az óvónő 

-  Legyen igényes, de nem támasszon túl nagy követelményeket a gyermek munkájával 

szemben. 

- Érje el, hogy a munkát is örömmel végezzék. 

- Folyamatosan biztosítsa, bővítse a munkatevékenységhez szükséges, gyermekek 

számára megfelelő munkaeszközöket.  

- A munkaeszközök számára biztosítson olyan helyet, ahol a gyermekek bármikor 

elérhetik és használhatják a szükséges eszközöket.  

 Kapcsolatok más nevelési színterekkel 

- Mivel az óvodai gyermekmunka a közösségért végzett tevékenység, így elsődlegesen a 

közösségi neveléssel van szoros kapcsolatban. 
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9.Tanulás 

 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely 

a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, 

az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes es szimulált környezetben, 

kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, 

szervezeti es időkeretekben valósul meg. 

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése 

attitűdök erősitése és a képességek fejlesztése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató 

környezet megteremtése során épit a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire. 

A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervet 

foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősitése. 

 

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

- az utanzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások 

alakítása), 

- a spontán játékos tapasztalatszerzés; 

- a cselekvéses tanulás; 

- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; 

- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; 

- a gyakorlati problémamegoldás. 

- Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív 

értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását. 

 

Célunk: 

- Az alap-kultúrtechnikák elsajátításához szükséges készségek, képességek 

fejlesztése. 

- Az ismeretek adekvát alkalmazására, felhasználására felkészítés, a gyermekek 

kompetenciáinak alakítása. 

- Az ismeretlen iránti érdeklődési kedv fenntartása, a tanulni vágyás megalapozása. 

 

Az óvópedagógus feladatai: 
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- A gyermekek tevékenységi, megismerési vágyának kielégítése 

- Változatos, a gyermekek cselekvő aktivitására épülő, sok érzékszervet foglalkoztató 

tapasztalás lehetőségének biztosítása 

- Szokások alakítása utánzásos minta- és modellkövetéses magatartással és 

viselkedéssel 

- Spontán, játékos helyzetek kihasználása 

- A gyermeki kérdésekre épülő ismeretátadás lehetőségének kiaknázása 

- Tervezett játékokkal és tevékenységekkel felkészülés a mindennapos feladatokra 

- Gyakorlati problémamegoldásra ösztönző helyzetek megteremtése 

- Az egyéni fejlődési, érési ütem figyelembevétele a tevékenység felkínálása során 

- Személyre szabottan, pozitív értékeléssel segíteni a gyermek személyiségének 

kibontakozását 

- A kiemelkedő képességű, tehetséges gyermekek felismerése és fejlesztése. A 

tehetségígéretes gyermekek jellemző megnyilvánulása: 

- Intellektuális képességekben(szókincse, emlékezete, gondolkodása, kreativitása) 

- Speciális képességekben (zenei, ábrázoló, matematikai, pszichomotoros, szociális 

- Viselkedési jegyekben (intenzív érdeklődés, erős akarat, energikusság, 

érzékenység) 

- A fejlesztést célzó pedagógusi feladatok: 

- A tehetség és megjelenési formájának felismerése 

- A gyermek segítése a továbbfejlődésben 

- Speciális szükségleteinek kielégítése 

- A szülő segítése gyermeke nevelésében 

- Részképesség lemaradás, illetve egyéb potenciális tanulási zavar időbeni kiszűrése, 

jelzés a megfelelő szakembernek és a tagintézmény vezetőnek.  

 

A fejlődés jellemzői 6-7 (8) éves korban: 

- A gyermekek érdeklődőek, bátran kérdeznek. 

- A tanuláshoz szükséges kompetenciáik koruknak megfelelően fejlettek. 

- Szívesen vesznek részt a tervezett, szervezett, kezdeményezett, irányított 

játékokban, tevékenységekben. 

- A részképesség- és tanulási zavaros gyermekek időben megfelelő szakemberhez 

kerülnek. 
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- A tehetséges gyermekek is megtalálják a kiemelkedő képességüknek megfelelő 

tevékenységet. 

- Megvalósul a gyermekek szokáskialakításában a tanulás folyamat jellege. 

- Növekszik a gyermek önállósulási vágya. 

- Kialakul a gyermekben a tanulás iránti vágy. 

- A pozitív élmények hatására kialakul egészséges önbizalma, önértékelése. 

- Nyitott érdeklődéssel készen áll az iskolai tanulmányok megkezdésére. 

 Kapcsolata: 

- A foglalkozásokon valósul meg, de a nap folyamán más tevékenységek során is tanul a 

gyermek. 

 

 

VIII. 

Hagyományaink ünnepeink 

 

Az óvoda hagyományos ünnepei , egyéb rendezvényei. 

HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEK, RENDEZVÉNYEK 

 

 

SZEPTEMBER  

 Tanévnyitó szülői értekezlet. 

Témahét: Mihály napi vásár és szüreti felvonulás 

OKTÓBER Projekt: Őszi kóstolgató 

  Bábelőadás. 

 

NOVEMBER Játszóház leendő óvodásoknak. 

 Adventi vásár. 

Mindenki karácsonyfájánál szereplés a gyerekekkel. 

 

DECEMBER Mikulás ünnepség. 

 Karácsonyi ünnepség. 

 

 

JANUÁR 

   

Szülői értekezlet a nagycsoportosok szüleinek, meghívott vendégek a  

tanítók. 
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FEBRUÁR Farsang. 

 Bábelőadás. 

Intézményi innováció: Nagycsoportosok tízpróbája 

MÁRCIUS Nőnapi jótékonysági bál. 

 Március 15. megünneplése, fáklyás felvonulás. 

Óvodanyitogató. 

Óvodai beiratkozás. 

 

ÁPRILIS Tavaszköszöntő és vásár. 

 Húsvéti locsolkodás. 

Iskolalátogatás. 

Bakony kapuja szakmai nap 

MÁJUS Majális. 

 Anyák napja. 

Évzáró. 

Gyerekhét. 

Családi nap. 

 

IX.  

Az óvoda kapcsolatrendszere 

1) Családdal 

2) Az iskolával, gyermekvédelmi szolgálattal, pedagógiai szakszolgálattal 

3) Közművelődési intézményekkel  

4) Fenntartóval 

5) Tagóvodákkal 

6) Helyi önkormányzat 

7) Móri Kistérségi Iroda 

8) Orvos, védőnő 

 

 

1. Az óvoda és a család 
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- A családban és az óvodában nevelkedő gyermekért mind a két környezet felelős. Az 

óvoda csak a családdal együtt, a családi nevelés funkcióját erősítve tudja nevelő 

szerepét betölteni. Az együttműködés egyenrangú nevelőtársi viszonyban, a jó 

partnerkapcsolatban valósuljon meg. Alapja a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás. 

Az óvónő ennek érdekében tájékoztassa a szülőket arról, hogy mi történik az 

óvodában. Ismerje meg a családok életmódját, a gyerekek helyét a családban. A 

család tapasztalatai, információi az egyéni különbségek megértésében 

nélkülözhetetlenek. A lassúbb értelmi fejlődés, vagy a kiemelt figyelmet igénylő 

magatartási megnyilvánulás csak a család megismerése, megnyerése és aktív, őszinte 

közreműködése útján enyhíthető. A szülő találjon az óvónőben támaszt és segítőtársat 

gyermeke fejlesztéséhez. Fontos, hogy a gyermekét elhanyagoló, vagy nem megfelelő 

módszerekkel nevelő szülő is érezze, hogy az óvónő vele együtt, az ő egyetértésével 

kíván neki és gyermekének segíteni. A kölcsönös kapcsolat kifejezője az is, ha a 

szülők kérését, javaslatát, esetleg bírálatát az óvónő komolyan fontolóra veszi, nem 

hárítja el, nem értékeli a közösséggel szemben álló, egyéni kedvezményeket igénylő 

megnyilvánulásként. 

- A szülők indokolatlannak tűnő kéréseit beszélje meg a szülővel és tegyen kísérletet az 

általa megfelelőnek tartott álláspont elfogadtatására. A 8-9-10 órás óvodai 

tartózkodás, amely mindenképpen megterhelő, különösen fontossá teszi a családi és 

óvodai élet közötti folyamatosság biztosítását Ebben az is, segíthet, ha a gyerek nem 

átmenet nélkül, hirtelen, hanem fokozatosan kerül be az óvodába, ha egy-egy saját 

tárgyát, játékát beviheti, magánál tarthatja. Segíthet az is, ha  

- figyelembe veszik egyéni igényeit, szakásait, ha szülei megbecsülését tapasztalja 

abban, ahogyan az óvónő a családi eseményekről szóló beszámolóit meghallgatja, 

ahogyan az óvoda dolgozói szüleivel és családjával beszélnek. Szükséges, hogy az 
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óvoda minden dolgozója előítéletektől mentesen tudjon közeledni minden családhoz. 

Fontos, hogy az óvónőket a szülő anyagi, társadalmi helyzete, kultúráltsága, a 

legkisebb mértékben sem befolyásolja elfogadó, megértő a gyerekek szüleinek kijáró 

megbecsülést kifejező magatartásukban. Az óvónő minden egyes családdal külön 

találja meg a kapcsoltteremtés, az együttműködés, a segítés megfelelő módját.  A 

hátrányos helyzetű, veszélyeztetett környezetben élő gyermekek szüleivel az óvónő 

megértő, bizalmat ébresztő magatartással kezdeményezzen kapcsolatot. Ha szükséges, 

az óvónő, valamint a gyermekvédelmi felelős kezdeményezze a gyermekvédő hatóság 

segítségét. / gyermekjóléti szolg./ 

 

Együttműködés tartalma 

a) A családok helyzetének figyelembevétele 

 A család legfontosabb társadalmi funkciója a gyermeknevelés a család hatásának döntő 

szerepe van a gyerek egészséges testi, érzelmi és értelmi fejlődésében.  Az óvódás 

gyermek fejlődését is az otthon érzelmi biztonsága alapozza meg. A szülők életkora is 

eltérő lehet. Többségük azonban az otthonteremtés nehéz időszakában élő fiatal. A 

gyermeknek a testvérsorban elfoglalt helye sem egyforma. Van, aki egyetlen, van, aki 

egy vagy több idősebb vagy fiatalabb testvérével együtt nevelkedik Sajátos helyzetben, 

vannak azok a gyerekek, akik csak az egyik szülővel, vagy a szülővel, vagy a szülők 

egyikének új házastársával, esetleg féltestvérekkel, is együtt élnek.  

b) A kapcsolattartás módja, formái 

 A szülők általában örömmel fogadnak minden tájékoztatást az óvoda életéről és 

különösen érzékenyen figyelnek a gyermekükről szóló információkra, értékelő 

megnyilatkozásokra. Az óvónő reálisan tájékoztassa a szülőket. Tisztelje érzelmeiket, 

mindig tapintatosan és segítőkészséget kifejezően nyilvánuljon meg. A segítő kapcsolat 
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kialakításának előfeltétele, hogy az óvónő javaslatait mindig a szülőkkel megbeszélve 

tegye, az ő véleményüket, gondjaikat is hallgassa meg, hogy a megoldást közösen 

keressék. A kapcsolat alakulásában lényegesen, az is, hogy a szülő bízhasson az óvónő 

diszkréciójában. Az óvónő tudatosítsa a szülőkben, hogy a gyermek közösségi érzéseit 

a család is formája. A gyerek legyen a család számba vett, megbecsült tagja, de ne a 

központja. A szülők érdeklődését fokozza, gyermeke élményeinek, örömeinek és 

gondjainak megértését segíti, ha ismeri az óvoda életét, az óvónőt, a többi gyermeket és 

azok szüleit is. A szülő jelenléte a csoportban a gyermek számára is fontos esemény, 

mert a családi és óvodai környezet összekapcsolódását fejezi ki.  

c) A Szülők Közössége 

 Az óvoda és a család kapcsolatának alakulásában fontos szerepe van a Szülők 

Közösségének. Nem csak koordináló, hanem kezdeményező is a folyamatos 

együttműködés elősegítésében. A Szülők Közössége vezetőségébe olyan szülőt 

igyekezünk bevonni, aki mind a szülőkkel, mind az óvónőkkel képes közvetlen 

kapcsolatot teremteni, és partnerként együttműködni. A hatékony, aktív Szülők 

Közössége, kialakítása érdekében a vezetőség megválasztásában várunk addig, amíg a 

szülők megismerik egymást és az óvónő a szülőkkel együtt javaslatot, tud adni. /A 

Szülők Közössége vezetőségét évente választjuk / 

 

2.Az óvoda és az iskola, gyermekjóléti szolgálat, pedagógiai szakszolgálat 
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a) Az együttműködés alapelvei 

 Az óvodából az iskolába történő zavartalan átmenet megkívánja az óvoda és az iskola 

nevelőmunkájának összehangolását, a két intézmény együttműködését. Az óvoda és 

iskola kapcsolatában, tartani együttműködésében érvényesüljön a kölcsönös nyitottság. 

Az óvónő szoros együttműködését, nevelőpartneri viszonyt alakítson ki az iskolai 

pedagógusokkal. A kapcsolattartást az iskolával az óvodai nevelőmunka szerves 

részének tekintse. Az óvoda iskola előkészítő munkája akkor tekinthető sikeresnek, ha 

a gyerekek örömmel, bizalommal, érdeklődéssel várják az iskolát. Ennek érdekében az 

óvónő tegye lehetővé, hogy a gyerekek pozitív élmények útján megismerkedjenek az 

iskolai életmóddal. Az óvoda és az iskola együttműködésében érvényesüljön a 

kölcsönös bizalom, egymás munkájának ismerete és megbecsülése. Az óvoda az iskola 

esetleges követelményeinek hatására sem térhet el az óvodai nevelési program céljától, 

feladataitól, módszereitől. Az óvoda elősegítheti a gyermekek zavartalan iskolai 

beilleszkedését, illetve csökkentheti az átmeneti nehézségeket, de nem vállalhatja 

egyedül a felelősséget a gyermekek iskolai magatartásáért és előmeneteléért. Az óvónő, 

ha szükséges működjék együtt a családdal és a Nev. Tanácsadóval az iskolába lépés 

harmonikus megvalósítása érdekében is. Ha a helyzet megkívánja, közvetítsen a szülő 

a Nevelési Tanácsadó és az iskola között. A gyermeknek fejlettség szerinti 

iskolakezdése / rugalmas beiskolázás/ tágabb lehetőséget és egyben fokozott 

felelősséget jelent az óvónő számára az iskolára alkalmasság megállapításában. Az 

óvónő a folyamatos megfigyelés tapasztalatai és az orvosi szakvélemény alapján döntse 

el, hogy a gyermek megkezdje-e az iskolai tanulást.  

 

 Döntésének alapja: a gyermekben kifejlődtek-e a sikeres iskolakezdés alapvető 

képességei. Ha  úgy ítéli meg, hogy ennek eldöntéséhez kiegészítő vizsgálatra van 
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szükség, forduljon a Nevelési Tanácsadóhoz. Különösen gondosan mérlegelje ezt a 6. 

életévüket a nyári hónapokban betöltő gyerekek esetében. Ha a szülő szeretné, hogy a 

gyermeke még egy évig óvodába járjon, kérését az óvónőnek teljesítenie kell.  

 

 

3.Az óvoda és a közművelődési intézmények 

 A közművelődési intézmények –Könyvtár, Műv. Ház, Színház - sajátos lehetőségeit 

tudatosan használja fel az óvónő a nevelőmunkában. Úgy válogasson a kínálatból, 

hogy az elősegítse a nevelési feladatok sokoldalú megoldását. Úgy építse be ezeket a 

nevelési folyamat egészébe, hogy a gyerekek napirendjét, nyugodt játékát, pihenését ne 

zavarják meg. Az óvoda és a közművelődési intézmények kapcsolatában érvényesüljön 

a kölcsönös nyitottság. Az óvónő keltse fel a gyermekek és a szülők érdeklődését, 

ismertesse meg velük az óvoda közelében levő Köz. Mű. Intézményeket, az ott folyó 

különböző tevékenységeket. Készítse elő őket az esztétikai élményre, a művészetek 

befogadására, érzelmileg megalapozva és segítve igényeik fokozatos kielégítését. 

Készítse elő a könyvtár színházlátogatását. Az együttműködés megteremtésében a 

nagyobb felelősség az óvodáé. A kapcsolat kezdeményezője irányítója a tagintézmény 

vezető,  az óvónő a különböző foglalkozásokhoz kapcsolódóan tervezze meg az 

ismerkedést a közeli közműv, intézmények funkcióival. Az óvónő a gyerekek esztétikai 

élményeire építve formája kultúrált magatartásukat, fejlessze érdeklődésüket, 

kíváncsiságukat és tevékenységi vágyukat. A közművelődési hatások beillesztése a 

nevelési folyamatba akkor lehet harmonikus, ha az óvónő maga szerezte és vezette 

programokban alkalmanként külső szakember segítségét is igénybe, veszi. A könyvtár 

az óvodai könyvkészlet és szakkönyvtár mellett gazdagítja a gyermekirodalom és a 

szakirodalom kínálatát, segíti az óvónőket és a szülőket a tájékozódásban. A látogatás 
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az óvodai irodalmi nevelést kiegészítve felkelti a gyermekek érdeklődését a könyvek és 

a könyvtár iránt. A színházlátogatás nagycsoportban már ünnepi alkalommá válhat. 

Fejleszti a gyermekek erkölcsi érzelmeit, esztétikai fogékonyságát, erősíti az óvodai 

közösséggel alakuló kapcsolatukat, formálja magatartásukat.  

4. A fenntartóval a kapcsolatot az óvodavezető személyén keresztül tartjuk, ő 

képviseli az intézményt a Társulási üléseken, közvetíti kéréseinket, kérdéseinket. 

5. A tagóvodákkal a kapcsolattartásra közös rendezvények, programok tartásával, 

szakmai tapasztalatok átadásával van lehetőség. Évenként egyre több lehetőség nyílik a 

közös együttlétre. 

6. Tagintézményünk működéséhez a helyi Önkormányzat hozzájárulása is szükséges, 

ezért a testületi üléseken, rendezvényeken, a bizottsági üléseken a tagintézmény vezető 

rendszeresen részt vesz, képviseli az intézményt. Megfelelő, jó a kapcsolatunk, 

segítségükre, támogatásukra számíthatunk. 

7.Móri Kistérségi Iroda munkatársaival napi kapcsolatban vagyunk, személyi, 

ügyviteli vagy gazdasági  kérdésekben bármikor fordulhatunk segítségért, tanácsért.  

      8. Orvos, védőnő  rendszeres, ütemezett vizsgálatai a gyermekek egészségvédelmét           

szolgálják, az egészséges életmód alakítása terén kiemelt jelentőségűek. 

  

X. 

Speciális feladatok 

1) Gyermekvédelmi munka az óvodában 

 „A gyermekvédelem egy adott ország azon komplex tevékenységrendszere, melyet a 

gyermeki szükségletek és jogok minél maradéktalanabb érvényesíthetősége érdekében 

alakítanak ki problémamegelőző és problémakezelő céllal.” 

   /Wolentics Anna/ 
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 Az óvodát szociális és nevelési funkciója összekapcsolja a családdal. Az óvodai 

nevelés a családi nevelésre épül, kiegészíti azt. A kettő összhangja, az óvoda 

folyamatos együttműködése a szülőkkel a gyerekek harmonikus fejlődésének feltétele. 

Az óvoda nem vállalhatja át a családi nevelés feladatainak megoldását, de 

hozzájárulhat a családi szocializáció esetleg kedvezőtlen hatásának enyhítéséhez. A 

gyermekeket már óvodába lépésük előtt, a beiratkozás alkalmával igyekezünk 

megismerni. Felmérjük a család anyagi helyzetét, lakáskörülményeit, gyerekek számát, 

a szülők munkahelyi körülményeit. Így mire a gyermek óvodába lép, már tudjuk, kinek 

van szüksége segítéségre. Nyilvántartást vezetünk a hátrányos és veszélyeztetett 

gyermekekről.  

 Természetesen év közben is, ha valamelyik gyermeknél  

 Elhanyagoltság 

 Teljesítményzavarok 

 Viselkedészavarok 

 Kapcsolatzavar stb. 

 Lép fel, a csoportvezető óvónő tájékoztatja a gyermekvédelmi felelőst, aki a kiváltó 

okokat igyekszik feltárni, majd a segítséget megadni. 

 

 Segítségnyújtás formái 

- Étkezési támogatás kezdeményezése 

- Karácsonyi ajándékcsomag készítése 

- Ruhagyűjtési akció szervezése 

- Évente több alkalommal családlátogatás  

- A felmerülő problémák megbeszélése a szülőkkel  
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- Tüzelőutalvány igényléséhez segítségnyújtás  

- Rendszeres szociális segély igényléséhez segítségnyújtás 

 

 Folyamatos kapcsolttartás 

- Védőnővel 

- Gyermekjóléti szolgálattal 

- Gyámügyi előadóval 

- Háziorvossal 

- Nevelési Tanácsadóval 

- Fenntartóval 

 

 

Szolgáltatások: Hittan  

 

2. Logopédia 

A különféle eredetű károsodások következményeként megjelenő hang-, beszéd-, nyelvi 

zavar, fejlettségi hátrány, illetve hiba gátolja az egyén és a környezete közötti interakciót. 

A beszédproblémák következményeként megjelenhetnek az írott beszéd (olvasás, írás és 

helyesírás) különböző nehézségei. 

Ezért kiemelten kezeljük a logopédiai ellátás biztosítását már óvodás korban. 

A logopédus feladata: 

 általános és átfogó szűrés a nagycsoportosok körében: beszédfelmérés, 

artikulációs vizsgálat, diszlexia veszélyeztetettség szűrése 

 fejlesztés, terápia 

 együttműködés az óvodapedagógusokkal 

 dokumentálás 

 szülői tájékoztatás 
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A fejlesztés során a logopédus figyelembe veszi a gyermek állapotát, egyéni szükségleteit, 

a beavatkozás általános célját, a kijelölt részterületeket, a feldolgozandó anyag tartalmát, 

az illeszkedő módszereke eszközöket, a felhasználható időt, a gyermek egyéb szükségleteit 

és sajátosságait, és a fejlesztéshez szükséges optimális pedagógiai körülményeket.  

 

 

3. Migráns gyerekek interkulturális nevelése 

 
Migráns gyermek az a gyermek, aki, valamint akinek a családja nem magyar állampolgár, 

és munkavállalás, tanulás céljából tartózkodik Magyarországon, illetve menekült státuszú. 

 

Alapelveink: 

 A migráns gyermekek a magyar gyermekekkel azonos feltételek mellett 

vehetik igénybe az óvodai nevelést. 

 Az emberi méltóság elismerése és tiszteletben tartása minden migráns 

kisgyermeket megillet. 

 Az egyéni bánásmód elvét az ő nevelésük során is érvényesítjük. 

 A bevándorló családból érkező gyermekek értékességét egyediségükben, 

individualitásukban keressük. 

A migráns gyermekek interkulturális neveléséből adódó óvónői feladatok 

 Felkészülés a gyermekek fogadására 

Az óvónő felkészülése a szülőkkel és a gyermekekkel való kapcsolatfelvétellel kezdődik. 

A későbbiekben a gyermek kultúrájával, vallásával, nemzetiségével kapcsolatos 

információkat is össze kell gyűjtenie, szükség esetén utána kell olvasnia. Ezek az 

információk hozzásegítik ahhoz, hogy jobban megérthesse a gyermek viselkedését, 

meghatározhassa a pedagógiai beavatkozás lehetséges irányait. Tanácsos ezeknek az 

információknak egy részét a csoportban dolgozó dajkával is megismertetni. 

 Az érkező gyermek empátiás fogadása 

A migráns gyermek kezdeti viselkedését meghatározza aktuális érzelmi beállítódása és 

előzetes szocializációs tapasztalatai: 

o A migráns kisgyermek, amikor bekerül a számára teljesen idegen környezetbe, 

egyedül lévőnek, kirekesztettnek érzi magát. 

o Nem érti a körülötte lévő felnőttek és gyerekek beszédét, és őt sem értik a többiek. 

o Fél az ismeretlentől, a változástól, a bizonytalanságtól. 

o Vallási okból előfordulhat sajátos étkezési szokás, ettől úgy érzi, ő más, mint a 

többi kisgyerek. 

o Általában a család szociálisan is rászorult, ezért a többi kisgyermekhez viszonyítva 

hátrányosabbnak érezheti magát. 
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Ezért az óvónő legfontosabb feladata: 

A kezdeti időszakban a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése. Az eltérő 

nyelv, szokások, viselkedési módok, étrend elfogadása, értékként való bemutatása 

szükséges a többségi gyermekek számára. A más kultúrákról, a vallásokról, a bőrszínről, az 

etnikai különbségekről szóló, életkornak megfelelő ismeretek bemutatása apró lépésekben, 

a gyermekek érdeklődési körét – játék, mese, vers, ének, zene, tánc – figyelembe véve 

valósítható meg. 

A migráns gyermekeket segíteni kell a magyar nyelv elsajátításában, melynek 

leghatékonyabb eszköze a játék, tere pedig maga a közösség. 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

- Szívesen jár óvodába. 

-A gyermekcsoport egyenrangú tagjának érzi magát. 

- Szívesen játszik társaival, és a csoporttársak is keresik a társaságát. 

- Megérti a magyar szavak jelentését, szavakat, tőmondatokat képes magyarul kimondani. 

 

3.Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése óvodánkban 

 
Törvényi háttér 

A Közoktatási törvény 2003 óta „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló” megjelölést 

használ azon gyerekek, tanulók megnevezésére, akiknek – fejlődésük érdekében – az 

átlagostól eltérő szolgáltatásokra van szükségük. 

„Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján 

− testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos; 

− a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy 

kóros aktivitászavar).” [Kt. 121. § (29)] 

 

A 30. § (1) bekezdésének értelmében a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy 

különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát 

megállapították. A különleges gondozást a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai nevelés, 

az iskolai nevelés és oktatás és a fejlesztő felkészítés keretében kell biztosítani. Ez – a 

gyermek állapotának megfelelően – történhet együtt, integráltan a többi kisgyerekkel, 

illetve külön, szegregáltan is, az erre a célra létrehozott speciális gyógypedagógiai 

intézményben. 

 
Magyarországon szakértői bizottságok állapítják meg a fogyatékos gyermekek sajátos nevelési 

igényeit. 

A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékosság megállapítására 1986-ban országos 

és megyei szintű szakértői bizottságok jöttek létre. Az országos szakértői bizottságok a 

látásvizsgáló, a 

hallásvizsgáló, a beszéd-, valamint a tanulási képességet vizsgáló bizottságok. A fővárosban és 

megyei 

szinten tanulási képességeket vizsgáló és felülvizsgáló szakértői bizottságok működnek. 

A nevelési-oktatási intézményt minden magyar gyermek esetében a szülő választja ki, ha azonban 

fogyatékos a gyermek, úgy ehhez a döntéshez az illetékes szakértői bizottság véleménye is 

szükséges. 
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Tehát a szakértő bizottság javaslatot tesz arra is, hogy a szülők milyen intézménybe írassák be a 

gyermeket, vagyis kijelölik a gyermek állapotának szakmai szempontból leginkább megfelelő 

intézményt. Egy-egy sajátos nevelési igényű kisgyermek a fogyatékosság súlyossága szerint 

kettőnek, illetve háromnak tudható be. 

Integrált óvodai nevelés esetén szakirányú végzettségű gyógypedagógust foglalkoztathat a fogadó 

intézmény, aki a gyermekek számától függően főállású vagy részmunkaidős ún. utazó 

gyógypedagógus, továbbá logopédus alkalmazását jelenti, de van lehetőség pszichológus, 

konduktor, 

gyógytestnevelő bevonására is meghatározott, az integrált gyermekek létszámától függő 

óraszámban 

A 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 2001. évi módosítása előírja a gyermekek kötelező 

felülvizsgálatát.A felvételi naplóban, illetve a beírási naplóban fel kell tüntetniük a szakvéleményt 

kiállító szakértői és rehabilitációs bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának 

keltét, a felülvizsgálat időpontját. Ezenkívül minden év június 30-ig meg kell küldeniük az illetékes 

szakértői és rehabilitációs bizottság részére azoknak a gyermekeknek a nevét – a bizottsági 

szakvélemény számával együtt –,akiknek felülvizsgálata a következő nevelési évben esedékes 

(21/2005. (VII. 25.) OM rendelet 13. §).Lényeges dokumentációs feladat még az 

intézményváltoztatások jelzése a szakértői bizottságoknak. 

A fogadó pedagógus 

Amikor egy sajátos nevelési igényű gyermek kerül a többségi óvodai csoportba, a csoport 

óvodapedagógusa egy számára ismeretlen területtel találkozik. Ezért fontos feltételt jelent, 

hogy a befogadó csoportban minden pedagógus rendelkezzen bizonyos alapismeretekkel a 

fogyatékosság számos körülményéről. Lényeges, hogy a pedagógus jártas legyen a 

differenciáló pedagógiában, mert ez az együttnevelés egyik alappillére. A differenciálás az 

a folyamat, amelynek során a pedagógus – függetlenül attól, hogy van-e a csoportjában 

fogyatékos vagy nincs – a fejlesztési folyamatot az egyes gyermekek egyéni 

szükségleteihez igazítja. Az egyénekhez igazodás a fogyatékosok jelenlététől függetlenül a 

csoport valamennyi tagjának kedvező. Az óvónő mindig igyekezzék tetteivel és szavaival 

kifejezni, hogy a gyerekek közötti egyéni különbségek, az eltérő fejlettségi szint, a 

feladatmegoldásban megjelenő teljesítménykülönbség természetes jelenség. Senki sem 

kaphat semmiféle „címkét”, megkülönböztető jelzőt vagy elmarasztalást, mert a többségtől 

eltérő külsejű, vagy az adott helyzetben másképp gondolkodik, cselekszik, másképp fejezi 

ki magát, magatartása különbözik a többiekétől. Segítse elő, hogy lehetőség szerint minden 

gyermek tűnjék ki valamiben, legyen olyan rá jellemző pozitív megnyilvánulás, 

tevékenységi terület, amihez jól ért, amiben ügyes. 

 

A pedagógus kapcsolata a szülőkkel 

A szülők szerepe alapvető és lényeges, egyben nélkülözhetetlen eleme az integrációs 

folyamatnak. Azzal, hogy gyermeke felvételt nyer egy többségi óvodába, szerepe és 

felelőssége nem csökken, sőt inkább növekszik. A kezdeti időszak mindenkinek nagyon 

megterhelő, hiszen az óvónő ekkor kezdi gyűjteni a gyermekkel kapcsolatos tapasztalatait, 

a gyermeknél pedig ekkor indul el az alkalmazkodási folyamat, a hozzászokás az új 

környezethez, a pedagógusokhoz, a csoporttársakhoz, a szokásokhoz, az elvárásokhoz. A 

szülő rendkívül nagy szerepet játszik abban, hogy ez a beilleszkedés sikeres legyen, ő a 

pedagógus napi informátora, ő oldhatja meg a kisebb-nagyobb gondokat. 

 

A gyógypedagógussal való kapcsolattartás 

Az együttnevelés mindennapi megvalósulásának és a gyermek eredményes fejlesztésének 

legfőbb feltétele a pedagógus és a gyógypedagógus együttműködése. A 
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gyógypedagógussal folytatott rendszeres konzultáció feleletet ad sok kölcsönös kérdésre, 

és kiterjed a részletekre is. A gyógypedagógus feladatai sokrétűek lehetnek: 

− Megismerkedik a fogadó pedagógussal, tájékoztat a maga segítő szerepéről. 

− Tájékoztat a gyermek erős és gyenge oldalairól. 

− Felhívja a pedagógus figyelmét a beszerezhető szakirodalomra, segítő szervezetekre (pl. 

módszertani intézmény). 

− Tájékoztatja az intézmény többi pedagógusát. 

− Tájékoztatja a gyermekcsoportot, vagy segíti ebben a fogadó pedagógust. 

− Rendszeresen hospitál a csoportnál. 

− Folyamatosan együttműködik, konzultál a pedagógussal. 

− Nyomon követi a gyermek fejlődését. 

− Kapcsolatot tart a szülőkkel. 

− Közvetlenül foglalkozik a gyermekkel, elsősorban olyan területen, amely csak az ő 

szaktudásával oldható meg. 

− Koordinálja a rehabilitációs foglalkozásokban részt vevő más szakemberek munkáját (pl. 

gyógytornász, logopédus, pszichológus). 

 

A csoporttársak szerepe 

A közösségbe történő beilleszkedés szempontjából fontos faktor a csoporttársak el- és 

befogadóképessége. Sok múlik az óvónőkön, azon, hogy mennyire természetesen kezelik a 

csoport tagjaitól valamiben eltérő gyermeket. Minél kisebbek a gyermekek, annál 

természetesebb ez az elfogadás. Óvodásoknál szinte nem is merülnek fel problémák, rövid 

eligazítás után magától értetődően fogadják be társukat. Fontos, hogy a csoporttársak 

lássák, milyen jellegű erőfeszítéseket kell tennie a fogyatékos kisgyermeknek az azonos 

eredmények eléréséhez, és lássák azt is, hogy miben jó, sőt igen jó a gyermek. A 

csoporttársak személyisége sokban gazdagodhat azzal, ha megismerik, mire képes 

fogyatékos társuk, milyen erősségei vannak. Végül is így tanulják meg a fogyatékosokkal 

való együttélést. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján 

− testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos; 

− a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy 

kóros aktivitászavar). [Kt. 121. § (29)] 

 

Autizmussal élő gyermekek fejlesztése 
 

 

Az autizmus a szociális, kognitív és kommunikációs készségek fejlődésének minőségi 

zavara, amely a személyiség fejlődésének egészét átható, úgynevezett pervazív zavar. 

Hátterében egyértelműen organikus okok állnak, s egyre több bizonyíték szól a probléma 

genetikai meghatározottsága mellett. Az alábbi három területen mutatható ki minőségi 

károsodás: kommunikáció, szociális fejlődés, rugalmas viselkedésszervezés.  

A zavar spektrumjellege 

Napjainkban az állapotot spektrumzavarnak tekintik. Ez azt jelenti, hogy a spektrumon 

elhelyezkedő zavarok mindegyikére egységesen és egyértelműen jellemző a fent említett 

három terület minőségi károsodása. Ennek alapján az autizmus spektrumába tartozik a 
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klasszikus (kanneri) gyermekkori autizmus, az atípusos autizmus és az Asperger-

szindróma is. 

Kiemelkedően fontos, hogy tisztában legyünk a szindróma sokszínűségével, amely 

leginkább a nyelvi fejlődés, a mentális képességek, az autizmus súlyossága, a társuló 

zavarok és az autizmussal élő gyermekeket érő környezeti hatások különbözőségének 

tudható be. 

 

 

Az óvodai nevelés céljai 

Az autizmussal élő gyermekek ellátásakor az óvodai nevelés céljai kiegészülnek a speciális 

igényekből adódó célokkal. 

A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettségi szint mellett elérhető legjobb 

felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése. Ennek elérése 

érdekében cél a sérült készségek kompenzálása, a fejlődésben elmaradott készségek 

habilitációs fejlesztése, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák kezelése, a mindennapi 

gyakorlati készségek speciális módszerek segítségével való tanítása. A típusosan 

egyenetlen képességstruktúrán belül elsődleges cél az elmaradt területek fejlesztése az 

átlagos vagy kiemelkedő képességek gondozása mellett. 

Az autizmussal élő gyermekek óvodai nevelésének célja az elemi adaptív viselkedések 

kialakítása: 

− A szociális, kommunikációs készségek célzott fejlesztése 

− Az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások lehetséges 

célirányos kompenzálása 

− A sztereotip, inadekvát viselkedések kialakulásának megelőzése, illetve korrekciója 

− A fogyatékosság specifikus, protetikus, augmentatív környezet, eszközök, módszerek és 

szokásrendszer kialakítása és használatának elsajátíttatása 

A játék szerepe a fejlesztésben 

Az autizmussal élő gyermekek játékfejlődésének egyik sajátossága, hogy gyakorlatilag 

teljesen hiányoznak belőle a játék szimbolikus és kreatív vonásai. A változatos, fantáziadús 

játék helyett tárgyakat gyűjt, sorba rak, a tárgyak eredeti funkciójától függetlenül annak 

irreleváns részleteivel vagy sajátos tulajdonságával foglalkozik, erőteljesen ragaszkodik 

hozzájuk. 

 

A napirend alkalmazása 

A napirend tájékoztatja a gyermeket arról, hogy mit és hol tegyen, valamint arról, hogy 

milyen sorrendben következnek az egyes tevékenységek. Láthatóvá teszi az idő múlását és 

beosztását. 

Számos egyéb kiegészítő információt is tartalmazhat, például a tevékenységben részt vevő 

személyek fényképét, körülményeket, feltételeket, alternatív lehetőségeket, a gyermek 

igényeihez igazodva. 

 

Hagyomány 

Képesek megtanulni népi mondókákat, gyermekjátékokat, de az említettek formális 

tanulása nem jár együtt a megértéssel. A mondókák és egyéb szövegek szókincsének 

megértésekor hasznos lehet a jelentések vizuális megjelenítése. 

 

Zene 

Mivel a zenei képességek nem sérülnek az autisztikus fejlődési zavar miatt, az autizmussal 

élő gyermekek oktatásában, nevelésében a zene komplex módon és hatékonyan 
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alkalmazható a sérült készségek kompenzálására, a fejlődésükben elmaradt készségek 

fejlesztésére. Ezen belül különösen fontos a szerepe a szociális és kommunikációs 

viselkedés fejlesztésében. 

 

Mozgásfejlesztés 

Az autizmussal élő gyermekek a mozgás szempontjából is nagy különbségeket 

mutathatnak. 

Viselkedésük leírásakor igen gyakran találunk olyan jellemzőket, amelyek a mozgással 

kapcsolatosak 

(sztereotip, repetitív mozgások, pl. hintázás, céltalannak tűnő futkározás, ugrálás, dobálás, 

hiperaktivitás stb.), ezek azonban nem a szűk értelemben vett mozgásfejlődés problémái, 

hanem sokkal inkább az autizmusra jellemző szociális, kommunikációs károsodásból, 

valamint a szerep- és imitatív játékhoz szükséges képzelet, fantázia sérüléséből 

származnak. 

 

Vizuális nevelés 

Ezek a gyermekek csak akkor rajzolnak, ha nagyon pontos instrukciókat kapnak, és 

kötelező a feladat elkészítése. A különféle technikák elsajátítása nem okoz feltétlenül 

nehézséget, az alkotások témája és kivitelezésük azonban lehet nagyon egysíkú, sztereotip. 

Mégis fontos, hogy a gyermekek minél többféle képi kifejezésmódot megtanuljanak, mert 

gyakran fontos önkifejezési eszközhöz jutnak.  

 

Élő és élettelen környezet 

Az idő elvont fogalom, amely közmegegyezésen alapul, ezért a legtöbb autizmussal élő 

kisgyermek számára teljesen érthetetlen. Az idő múlását, az évszakok körforgását mesék, 

versek helyett célszerű a gyermek személyéhez kötődő, vele megtörtént eseményekkel 

érzékeltetni, és ezek képi feldolgozásával gyakoroltatni az időbeli sorrendiséget. A 

családdal kapcsolatos információk tudatosítása, feldolgozása, rendszerezése nagyon fontos 

feladat az autizmussal élő kisgyermekeknél. 

 

Matematika 

A számlálás elsajátítása általában mechanikusan történik, ezért problémát jelenthet, ha 

megszakítjuk a gyermeket ebben a tevékenységben, ilyenkor ugyanis elölről kell kezdenie 

a számlálást. A mennyiségek megmaradásának megértése önmagában nem okoz gondot, 

annál inkább a megfelelő szóhasználat elsajátítása (több, kevesebb, ugyanannyi). 

 

Az óvoda-iskola átmenet kérdései 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére nem határozhatók meg, mindenkor az autizmus 

súlyossága, a gyermek mentális képességei és a fejlődési ütem közösen alakítják a képet. A 

sajátos nevelési igényű gyermek nyolcadik életévéig részesülhet óvodai ellátásban, ezt 

követően az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság tesz javaslatot a beiskolázással 

kapcsolatban, és jelöli ki azt a beiskolázási formát és az intézményt, ahol a gyermek 

tankötelezettségét teljesítheti. 

 

 

Beszédfogyatékos gyermekek fejlesztése 
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A közoktatásban – a hatályos közoktatásról szóló törvény szerint – kizárólag azt a 

gyermeket tekintjük beszédfogyatékosnak, akiről az Országos Beszédvizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakvéleményt ad ki, amelyben egyértelműen állást foglal. 

Mint minden más fogyatékossággal élő gyermeknek, úgy a beszédfogyatékosnak is 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban kell részesülnie. 

Az intézménynek rendelkeznie kell azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek 

ehhez szükségesek. 

 

Megkésett beszédfejlődés 

Az anyanyelv elsajátításának üteme egyénenként változó. A szakemberek szerint az a 

kisgyermek, aki hároméves kora után kezd el beszélni – ép értelem és ép érzékszervek 

megléte mellett –, megkésett beszédfejlődésű, de ennek megállapítása a logopédus 

feladata. 

 

Diszfázia 

A beszéd- és nyelvi fejlődés akadályozottsága. Változatos tünetegyüttessel bíró 

beszédfogyatékosság. 

A beszéd fejlődésének zavarát mutatja, hogy a gyermek kevés szót használ, ezekből 

feltűnően egyszerű mondatokat alkot, amelyekben gyakran szerepelnek szótöredékek, 

maga alkotta szavak vagy hallott szavak utánmondása. A beszéd- és nyelvfejlődés hosszan 

fennálló minőségi és mennyiségi eltérése gyakran átvezet az iskolai 

teljesítményzavarokhoz, különös tekintettel az olvasás, írás elsajátításának nehézségeire. 

Jellemző a fáradékonyság, szétszórtság. A diszfáziás gyermekek túl mozgékonyak, sokszor 

agresszívak. Gyenge a látási-hallási emlékezetük. 

 

Súlyos beszédészlelési, beszédmegértési zavar 

A beszédfeldolgozási folyamat zavaráról akkor beszélünk, ha a gyermek az életkorának 

tartalmilag megfelelő verbális közlések észlelésében és megértésében rendszeresen téved, 

illetve a hozzá intézett megnyilatkozások egyértelmű feldolgozására nem képes. 

A beszédmegértés nagyságrendileg a szavak jelentésének feldolgozásával kezdődik, majd a 

mondatok megértése és értelmezése következik. A szöveg értelmezése a legmagasabb 

szint, amelynek során a hallott közlés megértésének következtében az emlékezetben 

korábban tárolt információk aktiválása is megtörténik. A teljes folyamatban a 

beszédmegértés a jelentések és az összefüggések felismerését is tartalmazza. 

Beszédészlelési, beszédértési probléma esetén jellemző az olvasás-, írástanulás, helyesírás 

zavara, a memoriterek megtanulásának nehézsége, a hallott információk bizonytalan értése, 

a lényegkiemelés képtelensége, a látszólagos memóriazavarok és az általános tanulási 

nehézségek. 

 

Diszlália 

A pöszeség a beszédhangok ejtésének, tisztaságának olyan zavara (ép hallás és ép 

beszédszervi beidegződés esetén), amelyre jellemző az adott nyelvközösség artikulációs 

normáitól való eltérés. Az artikulációs hibák jellege kihagyás, torzítás és hanghelyettesítés. 

Az általános, teljes diszlália esetében mindhárom előfordulhat, részleges diszláliánál 

azonban (az r hang kivételével) általában a hanghelyettesítés és a torzítás dominál. 

 

Orrhangzós beszéd 

Legsúlyosabb esetei az ajak- és szájpadhasadék következtében alakulnak ki, amellyel 

gyakran együtt jár az enyhe fokú nagyothallás. Orrhangzós beszéd esetén az élettani 
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nazális rezonancia kórosan megváltozik, természetellenes, kellemetlen hangszínt okoz. 

Jellemző lehet az artikuláció zavara a 

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez beszédszervek 

organikus eltérései, halláscsökkenés vagy a fogazat rendellenességei miatt. A folyamatos 

beszéd lehet gyors, összefolyó, monoton, bátortalan. 

A beszédfejlődés, majd a mondatok megjelenése is késhet, azok hiányosak, 

agrammatikusak lehetnek. 

Másodlagos tünetként ajak- vagy szájpadhasadékos gyermekeknél magatartási zavarok is 

felléphetnek. 

 

Dizartria 

A beszédben részt vevő izmok működési zavara következtében kialakuló artikulációs 

probléma. A beszédértés, írás, olvasás kifogástalan, de a beszédfogyatékos nem képes a 

megfelelő gége-, lágyszájpad-, ajak- és nyelvmozgások kivitelezésére. Jellemző az erős 

kifejezési gátlás, a gyenge szókincs. 

 

Dadogás 

A beszéd folyamatosságának zavara. Megszakítások jellemzik a beszédet a hang, a szótag, 

a szó vagy a mondat egyes részeinek ismétlése által. Járulékos tünetekként önkéntelen 

mozdulatok, céltalan szemmozgások, izomremegés, tenyérizzadás, elpirulás stb. 

jelentkezhetnek. Előfordulhatnak együttmozgások, együttcselekvések. A beszédben 

töltelékszavak jelenhetnek meg. Egyes esetekben beszédfélelem jelentkezhet, amely 

gátolja a verbális megnyilatkozást. 

 

Hadarás 

A beszéd azon súlyos zavara, amelyre jellemző a rendkívüli gyorsaság, a hangok, a 

szótagok kihagyása, a pontatlan hangképzés, a monotónia, a szegényes szókincs s az egész 

személyiség sajátos „elváltozása“. A spontán beszédet és a fogalmazást gátolhatja a gyér 

szókincs, a diszgrammatizmus, a figyelemkoncentráció gyengesége, a verbális emlékezet 

hiányossága. Ennek megfelelően a gyermek szövegalkotási kísérlete gyakran kudarcot vall. 

A hadarás jellegzetes tünete a figyelmetlenség, felületesség. A rossz ritmuskészség 

általános, a hadarók nagy része nem képes a zenei elemek (ritmus, dallam) helyes 

alkalmazására, ennek ellenére az artikuláció pontatlansága éneklés közben megszűnik. 

Diszfónia 

A rekedtség a hangképzési problémák közé tartozik, a hang tisztaságának zavarában 

nyilvánul meg. Jellemzője a normálistól eltérő hangszín és a hangképzőszerv 

terhelhetőségének csökkenése. Bár az artikulációs műveletek szabályszerűen zajlanak le, 

de hiányzik vagy torzult formában van jelen a zönge, a hang ezért fátyolos, érdes. 

Amennyiben nem szervi okok vezettek a tünet megjelenéséhez, akkor az állapot 

kialakulásának hátterében környezeti vagy pszichés okok állnak. Ez utóbbi esetben a 

gyermek állandóan hangosan beszél, kiabál – ezzel akarja felhívni magára a figyelmet 

vagy éppen szorongásait enyhíteni. 

 

Mutizmus 

A teljes beszédképtelenséget jelenti. A „választott némaság” (elektív mutizmus) esetében a 

korábban már jó szinten beszélő gyermek bizonyos helyzetekben vagy feltételek között 

nem szólal meg. A fellépő tüneteknek nincs bevezető szakasza, hirtelen, minden 

azonosítható ok vagy előzmény nélkül jelentkezik. A gyermek következetesen tartja 

„némaságát”, ebből sem kéréssel, sem utasítással nem mozdítható ki. 
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Diszlexia 

Az olvasás zavara, amelynek jellemzője, hogy a gyermek az olvasás-írás tanulásában jóval 

elmarad azok mögött az elvárások mögött, amelyekre intelligenciaszintje és a tanulásba 

fektetett erőfeszítések feljogosítanák (ép értelmi állapot mellett). 

A pszichológiai magyarázatok elsősorban a tanuláshoz szükséges részképességek 

működési következményeként értelmezik a diszlexiát, különös tekintettel az olvasás 

megtanulásához szükséges képességek elégtelen, hiányos vagy zavart működésére. A 

részképességek körében is kiemelt jelentőségűek a beszédészlelés és beszédmegértés, a 

hangzódifferenciálás, a fonológiai tudatosság, a figyelmi és emlékezeti teljesítmények, az 

észlelési szerveződés, a soralkotás és más megismerő funkciók. Elmaradás tapasztalható a 

beszéd tartalmi (grammatikai, szókincs és kifejezésbeli) és formai (hanghibák) oldalát 

tekintve. 

 

Diszgráfia 

Írás-, helyesírászavar, amely gyakran – de nem feltétlenül – társul diszlexiához. 

Óvodáskorban diszlexia-diszgráfia veszélyeztetettségről beszélünk. 

Azonos beszédhibafajtán belül is igen nagyfokú a heterogenitás, hiszen a tünetek jellege, a 

beszédsérülés foka, fejlődési üteme, a kísérő problémák jellemzői egyénenként 

különbözők. A beszédzavarok egy-egy gyermeknél halmozottan is előfordulhatnak. 

Leggyakrabban a megkésett, illetve akadályozott beszédfejlődés, a komplex nyelvi 

fejlődési zavar jelenik meg változatos tünetegyüttessel. 

Előfordul a megkésett/akadályozott beszédfejlődés – hadarás-dadogás együttese. Iskolás 

életkorban ennek kihatása van az olvasás, írás elsajátítására, illetve annak zavarára is. Nem 

ritka a tünetek párhuzamos megjelenése, de előfordul a tünetváltás jelensége is, amikor 

például a kiejtés javítását, javulását követően dadogás, hadarás léphet fel. 

A beszédfejlődés folyamatában megjelenő zavarok korai felismerése nagy jelentőséggel 

bír, de nem könnyű feladat. Ennek különböző okai vannak. Egyik ezek közül a 

beszédfejlődés sajátos üteme, amely a 0–3 éves kor között alakul ki az alábbi 

fokozatokban: 

− A percepciós bázis mint a beszédészlelés és megértés feltétele 

− Az artikulációs bázis mint a hangzórendszer működésének alapja 

− A passzív és aktív szókincs 

− A grammatikai szabályok birtoklásának és reprodukciójának képessége 

Ebben az összetett fejlődési folyamatban nehezen megragadhatók az esetleges deficites 

működések. 

A beszédfolyamat összetett jellege miatt az egyes tényezők érési elmaradásának gyakran 

hosszú ideig nincsenek egyértelmű jelei. (A kiejtés tisztasága például elfedheti a gyenge 

szókincset, a hiányos szó- és mondatmegértést.) Fontos szem előtt tartani azt is, hogy a 

beszédfejlődésben nagy egyéni különbségek mutatkoznak (lányok-fiúk, hátrányos és segítő 

környezet, látens hátráltató tényezők, öröklődés). 

Nehezíti a korai felismerést, hogy az élettani beszédhibák megjelenése egybeesik a nyelv 

és beszéd intenzív fejlődésének időszakával. Ezek a jelenségek amellett, hogy a 2–4 éves 

kor között valóban a fejlődés velejárójaként jelennek meg, majd megszűnnek, az eltérő 

beszéd előrejelzői is lehetnek. 

A beszédhibások szűrővizsgálata többnyire 5–6 éves korban, iskolába lépés előtt történik, 

így előfordul, hogy a beszédproblémával küzdő gyermek csak igen későn, akár éveket 

elvesztegetve kapja meg a szükséges kezelést. 
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A pedagógustól elvárható magatartásformák 
A mindennapi nevelés során a pedagógusnak fokozottan kell figyelnie arra, hogy a 

beszédfogyatékos gyermekhez intézett közlései mindig csökkentett beszédtempóban 

hangozzanak el rövidített, redukált formában. Fontos feladat a beszédfogyatékos gyermek 

motiválása, a beszédfogyatékosságból eredő hátrányok miatti kirekesztettség érzésének 

csökkentése, megszüntetése, az önbizalom erősítése. A foglalkozások oldott, bizalmas, 

stresszmentes légkörének megteremtése (a humor jelenléte), a kifejezési formák spontán 

megnyilatkozásainak elfogadása a záloga annak, hogy a beszédzavarral küzdő gyermek is 

sikerélményhez jusson. Az elfogadó magatartás, az egyéni bánásmód elve 

nélkülözhetetlenek a pedagógus attitűdjében. Fontos, hogy a gyermek érezze: olyannak 

fogadjuk el őt, amilyen. 

Amikor beszél, nem a beszédhibájára figyelünk, hanem a mondanivalóra, és igyekszünk 

erre a csoport többi tagját is rávenni. A csoportban szinte észrevétlenül figyeljük, ne 

avatkozzunk be feleslegesen, ne javítsunk minden hibát – még segítő szándékkal sem. 

Mindig olyan feladattal lássuk el, amelyet eredménnyel el tud végezni. 

Az óvónő legnagyobb segítségére az óvodai logopédus lehet, aki diagnosztizálja a 

beszédhibát, feltérképezi az egyes részterületen jelentkező elmaradásokat és – a 

beszédfogyatékos gyermeket a csoportból kiemelve – terápiát, egyéni fejlesztést folytat. Az 

óvodán belüli egyéni fejlesztésben fontos szerepet kap a fejlesztőpedagógus is, aki a 

részképességek, mozgás stb. fejlesztésével erősítheti a logopédiai munka hatékonyságát. 

Adjunk lehetőséget arra, hogy mondanivalóját rajzban, nemverbális eszközökkel vagy 

éppen „más bőrébe bújva” egy báb segítségével közölhesse. 

Készíttethetünk például a gyermekkel rajzos „naplót”, amelyben megjelenítheti a vele 

történteket. Ezzel lehetőséget biztosítunk számára, hogy kezdetben szavak nélkül is 

megossza az óvónővel, társaival élményeit. Később ez erősítheti a verbális kifejezés 

igényét is, amikor közösen nézegetve a naplót a gyermek egy-egy szóval, mondattal kíséri 

a rajzokat. Az óvodapedagógus kezdeményezheti, hogy együtt nézzék meg a logopédiai 

foglalkozásokon használt füzetet, könyvet, mutassák meg a társaknak is, hogy mit tanult. 

Mindig törekedjünk arra, hogy pontos, világos, rövid instrukciókkal segítsük a gyermeket. 

Kezdetben csak egy információt tartalmazó kéréseket intézzünk a gyermekhez. („Vedd elő 

a macis könyvet!”) Később az instrukciók gesztusokkal, tekintettel való megtámogatását 

fokozatosan elhagyhatjuk. Ezután következhetnek a kettő, majd több információt 

tartalmazó kérések. („Vedd le a cipődet és tedd a szekrénybe!) Később alkalmazhatjuk a 

bonyolultabb idői és téri relációkat tartalmazó utasításokat. („A feladat befejezése után 

tegyétek az asztalra az elkészült rajzokat!”) 

 

 

 

Vizuális nevelés 

A pontos, alapos, részletekre kiterjedő megfigyelés a gyermekeknél fokról-fokra alakul ki 

a gyakorlás hatására. A fejlesztés két hasonló tárgy megfigyeltetéséből indul ki. A 

jellegzetességeket mindig verbalizáltassuk! Kezdetben a tárgyak közötti különbségek 

szembeötlők legyenek, később fokozatosan közeledjenek egymáshoz, minél nehezebbé 

téve a feladatot. 

Az általános fejlesztési célok között fontos szerepe van a kreativitás fejlesztésének is. 

Beszédfogyatékos gyermekeknél gyakran előfordul a két testfél hiányos lateralizációja, a 

kialakulatlan kezesség. 4-5 éves kor körül már el kell döntenünk, melyik a domináns kéz. 

Kezdetben minél vastagabb ceruzával, ecsettel a színezést, kitöltést kezdeményezzük, és 
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csak később az önálló rajzolást. Gyakori a rossz ceruzafogás, amelynek helyes módját meg 

kell mutatni és gyakoroltatni kell. 

 

Zene 

A zenének a testi-lelki funkciókra gyakorolt hatását régóta alkalmazzák a különböző 

terápiákban. 

A zene, ritmus, mozgás fejlesztő hatása vitathatatlan beszédfogyatékos gyermekeknél, 

kiemelt jelentőséggel bír például dadogás esetén. A kötött ritmusú szövegek lelki és fizikai 

értelemben vett oldó, lazító, megnyugtató hatásukkal általában enyhítik a tüneteket. Azok a 

gyermekek, akiknek erős beszédfélelmük van, a zenés mozgásban általában megtalálják azt 

a kifejezési lehetőséget és erőt, amit a beszéd eddig nem nyújtott számukra. 

Az új dalok megtanulása a hallási emlékezet gyengesége miatt jelenthet problémát a 

beszédfogyatékos gyermek számára (pl. diszlexia-veszélyeztetett vagy megkésett 

beszédfejlődésű, diszfáziás gyermekeknél). 

Sokféle ötlettel azonban segíthetünk. Képsorozatot rajzolhatunk vagy rajzoltathatunk, 

eljátszhatjuk a cselekményt, vagy egy-egy jellegzetes tárggyal segíthetjük a memorizálást. 

A sorok egymásutániságának rögzülését segíti, ha daltanuláskor az első sort az óvónő 

énekli, majd a másodikat a csoport, és így tovább – felelgetve memorizálják, gyakorolják a 

dalt. 

 

Mozgásfejlesztés 

Célunk tehát javítani a mozgásos ismeretszerzés lehetőségeit, amely a beszédterápia 

nélkülözhetetlen alapja. A mozgás másfelől az egyik legfontosabb eszköz, amelynek a 

segítségével hatni lehet az idegrendszerre, így a különböző funkciók működésére. Óvodás 

gyermekeknél gyakran tapasztaljuk – nem csak beszédfogyatékosság esetén – hogy téri 

tájékozódásuk bizonytalan. Ennek egyik legfőbb oka, hogy gyermek saját testével 

kapcsolatban kevés tapasztalattal rendelkezik. A pedagógusnak kiemelt feladata, hogy 

mozgásélménnyel, verbális megerősítéssel biztossá tegye a saját testről szerzett 

ismereteket. 

A súlyos beszédfogyatékos gyermekek többségéről elmondható (köztük elsősorban a 

dadogókról), hogy nemcsak beszédképességeik, hanem kommunikációs rendszerük is, 

valamint annak fejlődése is akadályozott. Mozgásos önkifejezésük (gesztus, mimika) 

legtöbbször gátolt. 

 

Matematika 

A sorrendezési képesség zavara miatt hibás a számlálás (számsort rosszul alkot, elemeket 

kihagy, felcserél), a nyelvi nehézségek miatt fejletlen a matematikai szókincs, a 

mennyiségeket nem tudja számnevekkel egyeztetni. Az alak-háttér észlelés zavara a 

mennyiségállandóság bizonytalanságát és a mennyiségfelismerést nehezíti. Problémát 

okozhat a relációk megértése és alkalmazása, az azonosság-különbség megfogalmazása, a 

megadott szempontok szerinti csoportosítás. A beszédfogyatékos gyermeknek mindig 

adjunk vizuális támpontot, ha a figyelmét, emlékezetét kell használnia! Ha például 

elfelejtené, hogy mi a rendszerezés szempontja, ránézhessen egy képre, ábrára, ami 

támpontot, visszajelzést ad a további munkához. 

A számfogalom előkészítésénél figyelembe kell venni, hogy sok beszédfogyatékos 

gyermek ritmuskészsége rossz. A számlálás ritmusának kialakítása, a számok sorrendjének 

bevésése nagyon fontos feladat. A beszédfogyatékos gyermek először számoljon le 

lépéseket, lépcsőket, később tárgyak egyik helyről a másikra való áthúzásával, majd 

rámutatással, labdadobálással, ezután az ujjai nyitogatásával számláljon. Ha mindez jól 
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megy, akkor térhetünk csak rá az eszköz nélküli számolásra. Beszédfogyatékos 

gyermekeknek célszerű megtanítani a helyes ujjszámlálást, mert az ujjain való számlálást 

segítségként még nagyon sokáig és sokféle feladatban fogja használni. 

A mennyiségi összehasonlítás feladatainál ellenőrizni kell, hogy a gyermek érti-e a több-

kevesebb, kisebb-nagyobb, hosszabb-rövidebb stb. szavakat. A beszédfogyatékos 

gyermekek terápiájában a logopédus egyik fő feladata az ellentétes fogalmak értésének és 

helyes használatának fejlesztése. Ezek a fogalmak azonban csak nehezen épülnek be a 

gyermekek passzív és aktív szókincsébe. 

 

Élő és élettelen környezet 

A környezet megismerése tapasztalati úton élmények nyújtásával történik, elősegítve ezzel 

a gyermek közlési vágyának, nyelvtanilag helyes beszédének kialakulását. Építsünk a 

gyermek természetes kíváncsiságára, megismerési vágyára, hiszen ez sarkallja a gyermeket 

cselekvésre, amely a beszéddel együtt a megismerő funkciók fejlődéséhez vezet. 

Törekedjünk arra, hogy amit lehet, élőben figyelhessenek meg! Beszédfogyatékos 

gyermekeknél ennek a folyamatnak több állomásánál is zavarok léphetnek fel. 

Az egyes részképességek deficites működésénél például jellemző, hogy a gyermek nem 

veszi észre a lényeges elemeket, figyelmét nem ragadják meg a tárgyak, jelenségek. A 

fejlesztés során kezdetben az egész bemutatására, megfigyeltetésére helyezzük a hangsúlyt. 

Ezután bontsuk az egészet részekre, majd a részekből állítsuk össze az egészet. 

Legnehezebb feladat az egész felismertetése egy vagy több jellemző részletből. 

 

Óvoda-iskola átmenet 

A beiskolázás felelősségteljes döntés. Integráltan nevelkedő óvodás gyermek és szülei 

számára egyértelmű, hogy az iskolai életet is integrált körülmények között szeretnék 

biztosítani. 

A Közoktatási törvény értelmében a beszédfogyatékos gyermek iskolaérettségét a 

Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság komplex vizsgálat alapján 

állapítja meg, és tesz javaslatot a tanulásra alkalmas iskolára. A választás, a döntés a szülő 

joga. A bizottság javasolhatja a többségi iskolákat vagy a speciális feltételeket, lehetőséget 

biztosító intézményt, beszédjavító általános iskolát, osztályt. 

 

 

Értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztése 

 
Az értelmi fogyatékosság a központi idegrendszer fejlődését befolyásoló örökletes és/vagy 

környezeti hatások eredőjeként alakul ki, amelynek következtében az általános értelmi 

képesség az adott népesség átlagától – az első életévektől kezdve – számottevően elmarad, 

és amely miatt az önálló életvezetés jelentősen akadályozott. Két képességterület 

elmaradása szükséges az értelmi akadályozottság megállapításához. A fejlesztés 

tervezéséhez elengedhetetlen a gyermek erősségeinek, gyengeségeinek feltérképezése. 

Az 1993. évi, többször módosított LXXIX. közoktatásról szóló törvény kötelezettségként 

írja elő az integrált oktatás lehetőségének biztosítását. Az esélyegyenlőségről szóló1998. 

évi XXVI. törvény kimondja, hogy az óvodai nevelésben és az iskolai oktatásban a többi 

gyermekkel együtt vesz részt a fogyatékos személy, ha ez fejlődése, képessége 

kibontakozása szempontjából előnyös. A nevelési-oktatási intézményt a szülő választja ki, 

de ha a gyermek sajátos nevelési igényű, a döntéshez a tanulási képességet vizsgáló 

szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye is szükséges. 
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Az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai nevelésének irányelvei 

Az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai nevelése az időben elkezdett korai 

fejlesztésre épül. 

A kis lépések elvét alkalmazva, a gyermekekre jellemző cselekvésbe ágyazott 

gondolkodást figyelembe véve olyan képességfejlesztést kell megvalósítani, amely kellő 

időt, alkalmat biztosít: 

− az alapmozgások kialakítására, fejlesztésére; 

− a minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális kommunikáció 

fejlesztésére, a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs 

bővítésére, a grammatikai  rendszer kiépítésére− az alapvető önkiszolgálási szokások 

kialakítására; 

− az adekvát játékhasználat elsajátítására; 

− a kognitív funkciók fejlesztésére. 

(A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 2/2005. (III. 1.) 

MKM-rendelet) 

 

A szülők szerepe és feladatai az integrációban 

Mivel a sérült gyermekek nem tudják elmesélni, hogy mi történt velük egésznap az 

óvodában, ezért a szülők minden nap szeretnének tájékoztatást kapni gyermekükről. A 

mindennapos kapcsolat azért is fontos, mert a gyermek fejlődési üteme nagyon lassú, és a 

kis apró lépések is nagy jelentőségűek. Az eredményes fejlődés érdekében elengedhetetlen, 

hogy amit már tud a gyermek, azt otthon is megköveteljék tőle, nevelése otthon és az 

óvodában azonos nevelési elvek alapján történjen. 

Sok esetben a gyermeknek fejlődési sajátosságai miatt szüksége van külön speciális 

fejlesztésre. 

 

Az óvónő és az óvodai közösség szerepe az integrációban 

A szülőkkel történő megbeszélések alkalmával megismerhetik a gyermek fejlettségi 

szintjét egy-egy területen, magatartását, szokásait. 

Ahhoz, hogy az értelmileg akadályozott gyermekek biztonságba érezzék magukat az adott 

óvodai közösségben, a csoport mindkét pedagógusának és dajkájának a velük szemben 

támasztott elvárásoknak azonosaknak kell lenniük. 

 

 

 

Segítő szakemberek 

Az integráció megvalósulásának elengedhetetlen feltétele a szakemberek felkészítése, az 

óvónő és a gyógypedagógus együttműködése. A gyógypedagógus jelenléte által válik a 

spontán integrációból tudatos együttnevelés. A gyógypedagógus feladatai közé tartozik: 

− Megismerkedik a befogadó pedagógusokkal (dajkával) és lehetőség szerint a 

gyermekcsoporttal is. 

− Tájékoztat a gyermek erősségeiről és gyengeségeiről, a szülői segítőkészségről. 

− Felhívja a pedagógusok figyelmét a szakirodalmakra. 

− Tájékoztatót tart az intézmény többi pedagógusának. 

− Mesél az adott csoportnak a sérült gyermekekről. 

− Rendszeres időközönként hospitál az adott gyermekcsoportnál. 

− Rendszeresen konzultál a pedagógussal. 

− Nyomon követi a gyermek fejlődését. 
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− Kapcsolatot tart a szülőkkel, nyomon követi az ő segítő munkájukat is. 

Közvetlenül foglalkozik a gyermekkel elsősorban olyan területeken, amely csak az ő 

szaktudásával oldható meg. 

− Koordinálja a fejlesztésben részt vevő más szakemberek munkáját (logopédus, 

gyógytornász). 

 

Egyéni fejlesztés 

Az egyéni fejlesztés során azoknak a funkcióknak, képességeknek a fejlesztése történik, 

amelyek elmaradást és/vagy zavart mutatnak. 

Feltételei: 

− Megfelelő szakember (gyógypedagógus, logopédus) 

− Fejlesztőszoba 

− Speciális fejlesztő eszközök 

 

Mikrocsoportos fejlesztés 

A foglalkozáson maximum három gyermek vesz részt. Különböző feladatokkal azoknak a 

képességeknek a fejlesztése történik, amelyben elmaradnak az adott életkornak elvárható 

szinttől. 

Feltételei: 

− Megfelelő szakember (gyógypedagógus, logopédus, szomatopedagógus) 

− Fejlesztőszoba, tornaszoba, udvar 

− Speciális fejlesztő eszközök 

− Az így együtt dolgozó gyerekek már képesek legyenek együtt dolgozni, egymásra 

figyelni. 

 

Makrocsoportos fejlesztés 

A foglalkozásokon 10–12 gyermek vesz részt (pl. intenzív mozgásfejlesztés). 

Feltételei: 

− Megfelelő szakember 

− Udvar, tornaterem 

 

A korai pszichomotoros fejlődés sajátosságai 
A mozgásfejlődés során bizonyos fázisok kimaradnak (nem kúsznak), kevésbé 

gyakorlódnak be, illetve hibásan rögzülnek (szabálytalanul másznak, egyik láb talpon, 

másik láb térden). Különböző mértékű beszédfejlődésbeli elmaradás figyelhető meg. 

Mondatértékű szavakkal kommunikálnak. Alacsony pszichés aktivációs szint miatt 

nehezen motiválhatók, figyelmük gyorsan elterelődik, rövid ideig képesek koncentrálni, 

ezért változatos feladatadással, személyes motivációval segíthetjük a szándékos figyelem 

fejlődését. A hasonló korú gyermekekhez képest a játékuk monotonabb, kevésbé 

fantáziadús. Szívesen ismételgetik a már megtanult játékot (pl. autót tologatnak), de nem 

fejlesztik tovább önállóan (nem építenek garázst, nem szállítanak az autóval). Gyakran 

váltogatják a játékaikat, nem elég kitartóak. 

 

Kognitív funkciók 

A kognitív funkciók fejlesztése az értelmi nevelés központi feladata. Nem külön 

fejlesztésre kell törekednünk, hanem a megismerési folyamat egészének fejlesztésére. Az 

értelmi képességeket csak a cselekvéssel szoros összefüggésben lehet fejleszteni. 

 

Észlelés, megfigyelőképesség 
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Az értelmileg akadályozott gyermekekre az érzékelés és észlelés differenciálatlansága 

jellemző. A tárgyak megfigyelésénél kevesebb jegyet, különbséget tudnak észrevenni, nem 

tudják megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől, inkább a lényegtelen jegyek 

ragadják meg jobban. Nem törekszenek a tárgyak jellemzésére, a tárgyak nevén túl annak 

tulajdonságait, jellemzőit nem tudják felsorolni (pl. labda – gömbölyű, pöttyös, dobni, 

gurítani lehet). 

 

Figyelem 

Kortársaikhoz viszonyítva az értelmileg akadályozott gyermekek figyelme szűk 

terjedelmű, nem tartós, hullámzó, hiányzik a figyelem megosztására való képesség. 

Sérülésük súlyosságával párhuzamosan romlik figyelmi teljesítményük. 

A tárgyakkal történő manipuláció, az érzékszervek bevonása a megismerés folyamatába, az 

érdeklődés felkeltése és fenntartása, a gesztus, a hangsúly segíti a figyelem tartósságának 

növelését. 

 

Emlékezet 

A funkciók kortársaikhoz viszonyítva lényegesen gyengébbek, a bevésés jelentősen 

meglassúbbodott, a megőrzés gyakran bizonytalan, a felidézés pontatlan  

 

Gondolkodás 

Érzékelési és észlelési folyamataik differenciálatlansága, a korlátozott és szűkös 

tapasztalatszerzés a játékban, a manipulációban, valamint a beszédfejlődésbeli elmaradás 

együttesen okozzák a gondolkodási tevékenység fejlődésének zavarait. Az értelmileg 

akadályozott gyermekek gondolkodásának fejlődése a cselekvéstől, a tárgyakkal való 

manipulációtól vezet a szimbólumokon át az elvont gondolat felé, de nem minden esetben 

jut el az elvont gondolkodás szintjére. A motiváció (a jutalom kilátásba helyezése, dicséret) 

és a legyőzhető nehézségű feladatok segítik a sikert. 

 

Mozgásfejlesztés 

Számukra ez az egyetlen terület, ahol a legbiztosabbak lehetnek, ahol a legtöbb 

sikerélmény éri őket. Elengedhetetlen, hogy a fejlesztés három területen: a 

mozgáskoordináció (nagy- és finommotorika), a testséma és a percepció (érzékelés, 

észlelés) fejlesztésének területén egymással párhuzamosan, egymást kiegészítve történjen. 

Mozgásfolyamataik kivitelezése pontatlan, ez megmutatkozik a mozgáskoordináció és az 

egyensúlyérzék zavarában, a testséma, a téri, időbeli tájékozódás fejlődésének 

elmaradásában, ügyetlen, lassú, mozgásban, vagy ennek ellentéteként túlmozgásokban. 

Túlmozgásokon gyakori értelmetlen mozdulatok ismétlését értjük, pl. a kézrázás, fejrázás, 

hintázás. 

 

 

 

Az óvodába kerülő értelmileg akadályozott gyermekek mozgásának jellemzői 

− Mozgásuk bizonytalan, ügyetlen, kevésbé harmonikus. 

− Széles alapú, bizonytalan egyensúlyi állapotot feltételező járás. A kezek együttmozgása 

hiányzik. 

− Futás közben a karok, lábak mozgása összerendezetlen. 

− Tartáshibák, az izomtónus zavara. 

− Mozgásuk ritmusa diszharmonikus. 

− Mozgáskivitelezésük erőtlen. 
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− Lépcsőn járásuk szélsőséges, többnyire kapaszkodva, hozzálépéssel járnak a lépcsőn. 

− Páros lábon merev, terpesztett lábbal ugrálnak. 

− Akadályokról többnyire félelemérzetük miatt csak lelépnek, nem ugranak le. 

− Könnyen kifáradnak. 

− Testsémájuk fejletlen. 

− A mozgások megtervezése és kivitelezése nehézséget okoz. 

− Finommotorikájuk fejletlen. 

− A kezesség dominanciája megkésve alakul ki, illetve elmarad. 

 

Játékos utánzó gyakorlatok 

Az értelmileg akadályozott gyermek fejlesztésében nagy szerepe van az utánzásnak. Az 

utánzókészséget a nagymozgások utánzásával lehet a legjobban fejleszteni. A közös 

tevékenység végzése sikerélményt biztosít, segíti a kapcsolatteremtést. Ezek a gyakorlatok 

a test egész átmozgatását szolgálják, segítik a testséma kialakulását, elősegítik a 

beszédértést, erősítik a beszédkésztetést, fejlesztik a megfigyelést, figyelmet és az 

emlékezetet. 

Az énekekkel, mondókákkal kísért játékos utánzó gyakorlatoknak nagy szerepük van a 

beszédfejlesztésben, a mondókák szövege meghatározhatja az utánzó mozdulatokat, 

ritmusa segíti a beszéd indulását, valamint a helyes mozgásritmus begyakorlását. 

Kezdetben segítséggel, majd egyre önállóbban végzik. 

 

Mozgásos játékok 

A mozgásos játékok lehetőséget teremtenek a gyermekek számára, hogy a tanult 

mozgásformákat játékos keretek között gyakorolják be, és eközben egyszerű szabályokat 

ismerjenek meg, és alkalmazzanak. Az értelmileg akadályozott gyermekek egyszerű, elemi 

szintű szabályokat nehezen ismernek fel és tanulnak meg, ezért ezek betartásához 

segítséget, támogatást igényelnek. A mozgásos játékok alkalmat adnak a versenyzésre, 

páros gyakorlatokra, együttes játékra. 

 

Ábrázolás 

Az ábrázoló tevékenység végzése feltételezi a különböző eszközök használatának 

elsajátítását. Az értelmileg akadályozott gyermekeknél az eszközhasználat kialakulását 

nehezíti, hogy kézfejlődésük üteme lassabb, a háromujjas és a kétujjas (csípő-) fogás csak 

hosszú gyakorlás után alakul ki. 

Törekednünk kell arra, hogy a közösen végzett tevékenységekkel felkeltsük alkotó 

kedvüket, az önálló alkotások, a különböző anyagokkal történő ismerkedések, a színek a 

formák megismerése vizuális élményt biztosítson a gyermekek számára. 

Az ábrázolási technikák gyakorlásánál elengedhetetlen, hogy a pedagógus maga is 

rajzoljon, fessen, ragasszon a gyerekkel, így az óvodások megfigyelhetik az ábrázolás 

folyamatát, technikákat sajátíthatnak el, láthatják a helyes ceruzatartást, testtartást. A 

tevékenységeket mindig kísérjük verbális megerősítésekkel is. Az értelmileg akadályozott 

gyermekek szívesen gyurmáznak, festenek, rajzolnak, de vezetnünk, irányítanunk kell 

tevékenységüket. Adjunk ötleteket, mintákat, kezdhetjük ezt a félig kész rajzok 

kiegészítésével, pl. „rajzolj a napnak sugarakat, rajzolj a virágnak szárat, rajzol az autónak 

kereket”. El kell érnünk náluk, hogy mindig valamilyen céllal rajzoljanak, fessenek. 

 

Anyanyelv 

Az értelmileg akadályozott gyermekkel való kommunikáció beszédfejlődési sajátosságaik 

miatt nehezített. Nehezen értenek meg bennünket, és mi is nehezen értjük meg őket, ezért 
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feltétlenül szükségük van kommunikatív támaszra, segítségre. Elengedhetetlen egy olyan 

segítő, motiváló környezet megteremtése, amely megfelel fejlettségi szintjüknek, segíti 

őket a környezetben történő eligazodásban és tevékenykedésben. Rá kell nevelnünk őket a 

környezetből jövő jelzések iránti érzékenységre, azok felismerésére és a válaszadásra. 

A természeti és társadalmi környezet megismerése 

Feladatként jelenik meg, hogy az értelmileg akadályozott gyermekek képességeikhez 

mérten minél több ismeretet, tapasztalatot szerezzenek közvetlen természeti és társadalmi 

környezetükről. A fejlesztésnél a gyermekek már meglévő tapasztalataira, ismereteire, 

élményeire kell támaszkodni. Ehhez szükséges egy megértő, minden rezdüléseikre figyelő 

és közölni akarásukra azonnal reagáló és azt megfogalmazó környezet. Segítenünk kell, 

hogy közvetlen környezetük tárgyait megismerjék, megnevezzék. A fejlesztésnél mindig a 

konkrét tárgyból kell kiindulnunk, mindent a lehetőség szerint valósághűen bemutatnunk. 

 

Játék 

A játék során a tanultakat ismétlik, begyakorolják. A játék alkalmas arra, hogy eggyé 

szervezze az értelmi, érzelmi és társas folyamatokat. Így tág teret nyújt a társakkal, 

felnőttekkel való viselkedésmódok, viselkedési szabályok begyakorlására. Az akadályozott 

gyermekek játéktevékenységében kezdetben kizárólag a mozgásos játékok fordulnak elő. 

Az értelmileg akadályozott gyermekek játékát nem az életkoruk, hanem a fejlettségi 

szintjük határozz meg. Játékot ritkán kezdeményeznek. Többnyire egyedül 

tevékenykednek, uralkodó játékforma náluk a magányos játék. Fejlesztés hatására 

megjelenik a párhuzamos játék, majd az egymás mellett tevékenykedő gyermekek rövid 

időre együtt is megpróbálnak játszani. Közösen szervezett, irányított játékba bevonhatók, 

közreműködők. 

 

Bábozás 

A bábozás, mint minden gyereket, a sérült gyermeket is elvarázsolja. Általában azokat a 

bábokat szeretik, amelyeknek már ismerik a hangját, vagy találkoztak vele mesekönyvben, 

állatkertben, vagy nekik is van otthon. A báb motiváló hatása segíti a verbális 

megnyilatkozásokat. A dramatizálás az értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztésének 

egyik fontos eleme. A mozgás, beszéd, gesztusok összekapcsolása erősítheti a 

beszédmegértés és a nem vagy rosszul érthetően beszélő gyerekeknél a nonverbális 

jelzések fejlődését. 

 

Matematika 

Az óvodába kerülő értelmileg akadályozott gyermekeknél a kognitív funkciók sérülése 

miatt nehezített az ismeretszerzés. A matematikai gondolkodás fejlődése az egyik 

leglassabban fejődő terület. A számolási kedv felkeltéséhez játékos, szemléletes, változatos 

feladatok szükségesek. 

 

Ének-zene 

Az értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztésében azért van különösen nagy szerepe a 

zenének, mert általa a személyiség olyan rétegei, olyan részei is megérinthetők, amelyeket 

a szavak nem érnek el. A zene elemei, a ritmus, a dallam, a dinamika, a tempó, a forma 

mind nonverbálisan fejtik ki fejlesztő hatásukat. Nem kell tudni beszélni ahhoz, vagy érteni 

a szavak értelmét, hogy a zene megérintse a személyiséget, és élvezhetővé váljon az 

éneklés, a zenélés, valamint közösségi élményt nyújtson. A zene megnyugtató, elringató, 

figyelemfelkeltő, motiváló szereppel bír. 
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Egészséges életmódra nevelés 

Az önkiszolgálásra nevelés, ezen belül az étkezés, öltözködés, az egészségügyi higiénés 

szokások és a környezet rendjének elsajátítása az akadályozott gyermekek nevelésében 

különösen nagy hangsúlyt kap. Jól megválasztott napirenddel, határozott, de szeretetteljes 

követeléssel, tudatos, folyamatosan ellenőrzött begyakorlással segíthetjük a szokások 

kialakulását és fenntartását. 

 

Az óvodából iskolába történő átmenet 

A többségi óvodába integrált értelmileg akadályozott gyermekek beiskolázása általában 

kétféle iskolatípusba történik. Az integráció folytatódhat, és a gyermek a tanulásban 

akadályozott gyermekek iskolájában tanulhat tovább, vagy az értelmileg akadályozott 

gyermekek iskolájába kerül. A beiskolázást minden esetben a szakértői bizottságok 

iskolaérettségi vizsgálata határozza meg a szülő megkérdezésével és beleegyezésével. A 

szülő kérhet egy év felmentést a beiskolázás alól, ezt az óvodák általában támogatni 

szokták. 

 

Látássérült gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez 

 
A látássérülés orvosi kategória, a látásélesség sérülésével járó minden jelenség ide 

sorolható. Pedagógiai szempontú csoportosítás: 

– Vak: látóképessége teljesen hiányzik (visus: 0). 

– Aliglátó: minimális látással rendelkezik (visus: fényérzés – 0,1). További csoportosítás: 

fényt érzékelő, ujjolvasó, nagytárgylátó (gyakorlatilag vak). 

– Gyengénlátó: a csökkent látásteljesítmény ellenére – speciális optikai eszközök 

segítségével – látó- halló (tapintó) életmód jellemzi (visus: 0,1–0,33). 

Az óvodai nevelés során még nem dől el biztosan, hogy az aliglátó gyermekek számára mi 

lesz az ismeretszerzés optimális formája, ezért számukra egyszerre kell biztosítani a látásos 

élményeket és az auditív és taktilis ingereket is. 

A súlyos látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykérgi látóközpont sérülése 

következtében kialakult állapot. Ez megváltoztatja a gyermek megismerő tevékenységét, 

egész személyiségét. Esetükben a személyiségstruktúrát alakító tényezők: 

– A fokozott tapintási kényszer 

– A sajátos mozgáskorlátozottság 

– Csökkent aktivitás (temperamentum) 

– Fokozott függés a környezettől 

A gyengénlátó, aliglátó és vak gyermekeket nem lehet, nem szabad minden tekintetben 

egységes csoportként kezelni. Látássérülésük mértéke és minősége különböző, és meglévő 

látásukat különféleképpen használják. 

Óvodába kerüléskor és minden alkalommal, amikor a kisgyermek számára ismeretlen, új 

környezetbe kerül, nem maradhat el számára a terep bemutatása, megismertetése, a feltűnő 

támpontok megfigyeltetése, a veszélyes helyek megjelölése. 

 

A gyerekcsoport felkészítése 

Az óvodáskor végére elvárható a gyermekektől a másságot elfogadó, természetesnek tartó, 

segítőkész magatartás a sajátos nevelési igényű társaik felé. Megszokottá kell válnia 

számukra, hogy gyengénlátó társuk nem mindig követi mozgásukat, nem érti jelzéseiket, 

nekik ütközik, kisebb kárt okoz, bizonyos játékaikban csak korlátozottan vesz részt. El kell 

fogadniuk, hogy a gyengénlátó vagy aliglátó gyermek bizonyos tevékenységekhez több 



Bóbita Tagóvoda-bölcsőde oldal 80 

 

segítséget kap a pedagógustól. Azt is, hogy mindent közelről néz és hosszasabban vizsgál, 

a játékokat, rajzokat, társai arcát is, mintha mindent birtokolni akarna, tudniuk kell, hogy 

csak így ismerheti meg a világot. 

 

Együttműködési lehetőségek az óvodapedagógusok, szülők, segítő szakemberek 

között 

Gyengénlátó gyermek számára speciális óvoda Magyarországon soha nem létezett, ezért 

ezek a kisgyermekek mindig is lakóhelyükön, a többségi óvodákba jártak. Az 

óvodapedagógus legfontosabb szakmai segítője a gyengénlátók vagy vakok egységes 

módszertani intézménye, illetve ennek látássérült pedagógiája szakos – az óvodákat 

személyesen is felkereső – gyógypedagógusa kell, hogy legyen. Segíti pl. értelmezni a 

gyermekről készült szakvéleményt, szakirodalmat ajánl, javaslatot tesz a gyermek 

igényeihez alkalmazkodó környezet kialakítására, tájékoztatást ad a speciális eszközökről, 

a gyermek egyéni fejlődési sajátosságaihoz általa legmegfelelőbbnek tartott módszerekről. 

 

A gyermek fogadása 
A beszoktatás kezdetén adjunk alkalmat, időt az SNI kisgyermeknek a felkészülésre a 

számára legnehezebb területeken. Azt javasoljuk, hogy az az óvónő fogadja, akivel az 

otthonában esetleg már találkozott. Engedje – ha előzően nem tette –, hogy a kisgyermek 

megnézze, megtapogathassa a haját, arcát, ruháját, nyakláncát, gyűrűjét, karóráját. A 

gyermek kívánsága szerinti testi kontaktus az érzelmi biztonság kiépítésének fontos 

eszköze. Ezután járják körbe a csoportszobát néhányszor (szülő jelenlétében), amikor a 

gyerekek pl. az udvaron játszanak. Célszerű, ha a felnőtt kissé mögötte állva a vállát fogva 

vezeti, így a gyermek tapogathat a kezével. 

Nevezzük meg a bútorokat, főbb tájékozódási pontokat (lehetőleg hozzá viszonyítva 

mondjuk az irányokat). Mondjuk el neki az óvoda napirendjét, a szokásokat, engedjük 

meg, biztassuk arra, hogy kedvenc játékát, tárgyát elhozza otthonról. Néhány kisgyermek 

fogadja (ne az egész csoport), „kalauzolja” az első napon. Kezdeményezzünk olyan 

játékokat, foglalkozásokat, amelyekben kiderül: a látássérült gyermek is ügyes, esetleg 

jobb a társainál 

(pl. szépen énekel, mond verset, jó a ritmusérzéke, hallási figyelme). 

 

Játék 

A játék a vak gyermek személyiségformálásának is alapvető eszköze. Az ő játékában is 

megtalálható a gyakorló, konstruáló, a szerep- és szabályjáték. Ezek fontossága, időbeli 

aránya és tartalmi súlypontja azonban eltérő lehet ép látású társától: a gyakorló és 

konstruáló játék gyakoribb, szerepe a fejlődésben tovább tart. A szerepjáték tartalma is 

más, mások az átélhető elemei: fontos, hogy a fantázián kívül a valóságos cselekvések, a 

fogalmak tartalma is érthetővé váljon a vak óvodás számára. 

 

Hagyomány 

A gyengénlátó és aliglátó gyermekek a népi játékok megtanulása során igénylik a 

közvetlen bemutatás mellett, hogy egyes mozdulatokat akár a testrészeiket megfogva, 

pontos, egyszerű, rövid utasításokkal kísérve sajátíthassanak el. Hasznos ilyenkor, ha a 

gyermek saját mozgását nagyméretű tükör előtt kontrollálhatja. 

 

Irodalom-anyanyelv 

A látássérült gyermekek kevesebb tapasztalattal, ismerettel rendelkeznek, mint társaik, 

gyakran használnak olyan szavakat, amelyek mögött nincs tartalom, vagy ugyan van 
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elképzelésük az említett dologról, de ez felszínes, esetleg torzult lehet. Mindezek miatt 

bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy pontosan értik-e a verseket, meséket. A számára 

ismeretlen fogalmakat, szavakat nem elegendő verbálisan elmagyarázni a számukra. 

Amikor csak lehetséges, meg kell teremteni a lehetőséget, hogy minél több érzékszervével 

megvizsgálhassa, megismerhesse azokat, így kapva teljes képet a világról. 

 

Vizuális nevelés 

A látási tréning óvodáskorú gyermekek esetében a szemműködés funkcióinak játékos 

gyakoroltatását jelenti. Nem terápiás, esetleg természetgyógyászati kezelés, hanem 

pedagógiai munka. Eszközei között az egyik legfontosabb a nagymennyiségű vizuális 

inger biztosítása. Ez az óvodákban mindenképpen jelen van, de ügyelni kell arra, hogy a 

gyengénlátó gyermek érdeklődését az kelti fel, ami megfelelő méretű, élénk színű, a 

környezetétől elütő. Érdekes, szórakoztató játékokkal oldható ez a feszültség. Hasznos 

ilyenkor a képek nézegetése, konstrukciós játékok összerakása, mozaikjátékok, 

gyöngyfűzés, minden olyan tevékenység, amelyhez éleslátásra van szükség. 

 

A vizuális gondolkodás fejlesztése 

A tapintó kéz és a szem dolgozzék együtt, így a tárgy összekapcsolódik a látvánnyal. 

Keresse meg a tárgy körvonalait, különítse el a környezettől, elemezze a részleteit, 

vizsgálja meg több oldalról, esetleg próbálja meg ábrázolni is. 

 

Zene 

A súlyosan látássérült gyermekek óvodai nevelésében külön hangsúlyt kap az ének-zenei 

nevelés. 

A nevelés folyamán a gyermekek fejlődésében nagy szerepet játszó készségek kialakítása, 

gyakorlása, hiányzó készségek kompenzációja történik. 

A hallás- és ritmusfejlesztő játékok készségeket is fejlesztenek: fejlődik a mozgás- és 

tájékozódási készség, a kommunikáció, a szabálytudat, az emlékezet, az egész 

személyiség. 

Bizonyos énekes játékok a kapcsolatfelvétel, a szerepelfogadás szempontjából is fontossá 

válhatnak. Az érintés, válasz, a közös taps, a szociális képesség, a társas kapcsolatok 

szempontjából terápiás jellegűek lehetnek. A vak kisgyermek sok esetben vívja ki társai 

elismerését szép énekhangjával, jó ritmusérzékével, hallási figyelmével. 

 

Mozgásfejlesztés 

A látás részleges vagy teljes hiánya lassúbb mozgásfejlődést, lemaradást okozhat. A 

látássérült kisgyermek hajlamos a visszahúzódásra, egy helyben ülésre. A jól tervezett, 

vidám, örömteli hangulatú foglakozások élménye további mozgásra ösztönzi a látássérült 

tanulókat is, segítve szabadidejük hasznos eltöltését, személyiségük pozitív alakulását. 

Bizonyos szembetegségek esetében mindenféle mozgás végezhető, de vannak olyan 

szembetegségek (nagyfokú rövidlátás – myopia major gradis –, a retina elváltozásai – 

retinopathiák –, a koraszülöttek jellemző szemészeti elváltozásának súlyos fokozatai: ROP 

IV–V. – retinopathia prematurorum, a zöldhályog – glaucoma stb.), amelyek esetén 

bizonyos mozgásformák, gyakorlatok végzése tilos! Ezek a következők: a nagy 

zökkenéssel járó ugrások, a fejet érő rázkódások (labdajátékok kemény labdával), a 

fordított testhelyzetben végzett gyakorlatok és a fej mélyre kerülésével járó feladatok (fejen 

állás, bukfenc stb.), a fokozott erőkifejtéssel és préseléssel járó gyakorlatok (függeszkedés, 

felülés stb.), és nehéz tárgy (pl. medicinlabda) vagy társ cipelése (pl. a Gólya viszi a fiát 

játék). 
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Lényeges, hogy a játékokat röviden, a szabályokat kiemelve magyarázzuk el. Mindig 

javasolt egy próbajátékot végezni, ezzel felmérve, hogy mindenki megértette-e a 

szabályokat. 

 

Matematika – Tapasztalatok a mennyiség-, tér- és formavilágból 

A gyengénlátó gyermekek egy részénél nehezített a számfogalom kialakítása, mert a 

számosságot nem képesek egységben észlelni, látóterükbe gyakran nem kerül egyszerre 

több dolog. Ezért a fejlesztés úgy lehet hatékony, ha egyéb érzékszerveiket is bevonjuk a 

folyamatokba, és a látás felhasználásakor megtaláljuk azokat a méreteket, amelyek elég jól 

láthatók, de nem túl nagyok.  

 

Környezetismeret, tájékozódás 

A gyengénlátó és aliglátó gyermek kevesebb dolgot lát, kevesebbet észlel a világból, 

amelynek megismerése őt is megilleti. A foglalkozások előkészítése során át kell gondolni, 

hogy a választott területen milyen információi lehetnek hiányosak, torzak, és hogyan lehet 

ezekhez őt a leginkább közel vinni a szó konkrét és átvitt értelmében egyaránt. 

A látás kiesése miatt a vak gyermek közvetlen környezete megismerésénél épen maradt 

érzékszerveire (főleg: tapintás, hallás, szaglás, íz érzékelés) van utalva. A látó a látott 

tárgyat egy pillanat alatt, egészében ismerheti meg, tapintással azonban részletről részletre 

kell haladni. 

 

Óvoda-iskola átmenet 

A súlyosan látássérült gyermek iskolaérettségi vizsgálatát minden esetben elvégzi az 

illetékes szakértői bizottság. Az ő javaslatuk alapján kezdi meg iskolai tanulmányait a 

kisgyermek – a szülő kérésére – integráltan vagy speciális iskolában. Gondot jelenthet 

integráció esetén az, hogy a speciális iskolában két évfolyamon (1/1. illetve 1/2. osztály) 

ismerkedik a vak tanuló a Braille-írásssal, -olvasással, ezt követően lesz második 

osztályos, a többségi iskolákban viszont csak egy év van az írás-olvasás megtanulására. 

 

 

 

 

 

Mozgáskorlátozott gyermekek fejlesztése 

 
Gyógypedagógiai szempontból mozgáskorlátozott az, aki a tartó vagy/és mozgató 

szervrendszer sérülése vagy hiánya következtében, a fizikai teljesítőképesség megváltozása 

miatt az életkori tevékenység végzésében maradandóan korlátozott, személyiségfejlesztése, 

nevelése átmenetileg vagy tartósan speciális feltételeket, eljárásokat igényel.  A 

mozgáskorlátozottság tehát maradandó állapot, meg nem szüntethető, csak javítható. 

 

Gyógypedagógiai szempontú csoportosítás: 

– Végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok 

– Petyhüdt bénulást okozó kórformák 

– Korai agyi károsodás következtében kialakult mozgás-rendellenességek 

– Egyéb eredetű mozgás-rendellenességek 

 

Összefoglalva a mozgáskorlátozott gyermek jellemzői: 

– Összetett fejlődésbeli hátrány 
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– Motoros akadályozottság, mozgáskorlátozottság 

– Megkésett, akadályozott mozgásfejlődés, kommunikációs zavar, esetleg 

beszédképtelenség 

– A megismerési folyamat akadályozottsága 

– Szocializációs akadályozottság 

– Esetleg emocionális zavar 

– Az életkornak megfelelő funkciók akadályozottsága 

– Reverzibilis függő helyzet 

A veleszületett vagy a korai életkorban bekövetkező mozgásszervi károsodás tehát 

komplex fejlődésbeli akadályozottságot, hátrányt jelent fizikai, pszichikai, szellemi téren 

egyaránt. 

 

Együttműködési lehetőségek, csapatmunka 

A közoktatási törvény értelmében akkor lehet befogadni sajátos nevelési igényű 

gyermeket, ha biztosítják számára a tárgyi és személyi feltételeket. Jelen esetben a 

szomatopedagógus az a szakember, aki a mozgáskorlátozott gyermekek speciális 

nevelésére, oktatására, fejlesztésére felkészített és képesített gyógypedagógus. Az óvoda a 

befogadott gyermekek létszámától függően főállásban, részfoglalkoztatásban vagy 

utazótanárként alkalmaz szomatopedagógust. 

A mozgáskorlátozott gyermekek komplex fejlesztése, nevelése, a kiegyensúlyozott, 

harmonikus személyiség formálása csakis „csapatmunkában”, a szülőkkel szoros 

kapcsolatban, együttműködve érhető el. 

A szakmai segítség mindenekelőtt az orvosi rehabilitációra, terápiára épül, és a speciális 

fejlesztő munka is többféle segítő szakembert igényel. A szomatopedagógus tevékenysége 

gyakran kiegészül gyógytornával, az ő munkáját egészítik ki, teszik teljessé más, speciális 

terápiát végző szakemberek. Az integrált nevelés csak akkor lehet eredményes, ha az 

óvodapedagógus és a szomatopedagógus szorosan együtt tud dolgozni. A hatékony 

együttműködésnek elsődleges feltétele egymás munkájának ismerete, elismerése, annak 

segítése, egymás megbecsülése, a kompetenciahatárok tiszteletben tartása. 

 

Tárgyi feltételek 

A mozgás akadályozottsága környezeti változtatásokkal, akadálymentesítéssel 

csökkenthető. Az eredményes integráció érdekében az óvodának is biztosítani kell a 

szükségleteknek megfelelően – lehetőségeinek figyelembevételével – az 

akadálymentességet. Az épületbe való bejutáshoz, illetve az épületen belül lépcsőt 

helyettesítő lejtőt vagy rámpát kell elhelyezni. A mellékhelyiségekbe szükség lehet a WC 

vagy a mosdó köré kapaszkodót szerelni. Azt is figyelembe kell venni, hogy a 

kerekesszékkel közlekedő gyermeknek nagyobb helyigénye van a helyváltoztatáshoz akár 

a folyosón, akár a teremben vagy bármely helyiségben. 

Módszertani elv, hogy csak annyit változtassunk, amennyit feltétlenül szükséges, és a 

változtatás a lehetőségeken belül ne legyen kihívó, feltűnő, ne „diszkriminálja” 

használóját. A környezeti adaptáció mindenkor a gyermek függőségének csökkentését 

szolgálja. 

 

Tevékenységek 

Általánosságban 

– Fontos a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, hogy a gyermek biztonságban érezze magát, 

figyelmét a játéktevékenységre tudja összpontosítani. 
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– Szükséges a minél hosszabb, megszakítás nélküli játékidő biztosítása, a sokirányú 

tapasztalatszerzés elősegítésére. 

– Törekedni kell, hogy a mozgásszervi károsodás következtében kialakult kommunikációs 

zavarokkal küszködő gyermeket minél hamarabb bevonjuk az épekkel való közös játékba. 

– Lehetőséget kell biztosítani a pozitív és negatív élmények „kijátszására”. Az egészséges 

versenyszellemre és arra, hogy a sérült gyermek is lehetősége szerint mindenfajta 

játéktevékenységben részt vehessen. 

– Fokozottan figyelni kell arra, hogy a gyermekek egymás alkotásait reálisan értékeljék és 

megbecsüljék. 

– Mindenfajta játékban nagy szerepe van az utánzásnak, amelyben a mozgáskorlátozott 

gyermek részére az ép gyermek megfelelő mintát tud nyújtani. Ez a szerep pozitív 

élménnyel gazdagítja az ép gyermekek személyiségét is. 

 

Irodalom-anyanyelv 

Tapintatosan kell kezelni az érintett gyermek figyelmének korai fáradékonyságát, 

fokozatosan kell növelni a figyelem tartósságát. 

– Fontosnak tartjuk a gyerekversek, mesék, történetek mindennaposságát, az előadásmód 

személyes varázsát. A gyermekek érzékeljék az irodalmi alkotások hangulatát, éljék át a 

szöveg humorát. 

– Adjunk tájékoztatást a gyermekek számára a külvilág és az ember belső világának 

legfőbb érzelmi viszonyairól, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákról. 

– Törekedni kell a gátlásosság oldására, lehetőséget kell adni a kommunikációs zavarral 

küzdő gyermek számára is a versek, mesék reprodukálására. 

– Olyan feltételeket, szituációt kell teremteni, amelyben a megfelelő hatások 

érvényesülnek. 

 

Ének, zene, zenés játék 

Jelentős feladat a zenei érdeklődés felkeltése, az ízlés, az esztétikai fogékonyság és a zenei 

anyanyelv kialakulásának segítése. A családban általában a mesére, a mesehallgatásra 

figyelnek, kevésbé hangsúlyos a zene, az éneklés. 

– A zenehallgatás az érzelmi életet gazdagítja, oldani képes a gyermek feszültségeit, a 

függő helyzet okozta frusztrációt. 

– Nagyon lényeges a ritmusfejlesztés, elsősorban az egyszerű, egyenletes ritmus 

hangoztatása, érzékeltetése, a különféle mozgással kísért ritmusfejlesztés. 

– Meg kell találni a mozgáskorlátozott gyermek számára is a használható hangszert, azt a 

módszert és technikát, amellyel meg tudja azt szólaltatni. 

– Lényeges, hogy az éneklés, énekes játék az érintett gyermek számára is oldott hangulatot 

adjon, hogy az esetleges kommunikációs akadályozottságából eredő gátlásosságát le tudja 

győzni. Az éneklés jó hatású a gyermek légzőfunkcióira, ezáltal terápiás segítséget ad. 

– A közös éneklés örömszerző, közösségformáló hatása miatt fontos, hogy a sérült 

gyermek is részt vegyen az énekes játékokban; akár külső segítség – szomatopedagógus, 

pedagógiai asszisztens, dajka stb. – igénybevételével, a feladatok esetleges módosításával. 

– Súlyosabb mozgásállapotú gyermeknél a szomatopedagógus segítségével kell azt a 

testhelyzetet megtalálni, amelyben könnyebben tud énekelni. 

 

Vizuális nevelés 

Az ábrázolás munkaasztal melletti tevékenység, ezért elsősorban a megfelelő ülést – asztal, 

szék magassága – kell a mozgáskorlátozott gyermekhez igazítani. Ehhez javaslatot adhat a 

szomatopedagógus, egyénenként meghatározva a sajátosságokat. 
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– Nagyon fontos, hogy mindkét felső végtag vegyen részt a funkcióban, esetleg különböző 

mértékben, különböző feladatokkal. 

– Figyelni kell arra, hogy a kóros együttmozgásokat tapintatosan, „észrevétlenül” 

akadályozzuk meg, például a nem rajzoló kéz kóros együttmozgását. 

– A kézimunkákhoz szükség lehet vastagabb, könnyebben megfogható anyag használatára. 

– Lényeges, hogy sokféle anyagminőséggel ismertessük meg az érintett gyermeket, hogy 

az esetlegesen hiányos tapasztalatait pótoljuk. 

– Minden alkotást reálisan, a fejlődést feltételezve, azt figyelembe véve értékeljünk, és 

értékként kezeljük. Az értékelés mindenképp motiváló, további aktivitásra ösztönző 

legyen, és mindezekre a szülők figyelmét is fel kell hívni. 

– El kell érni, hogy a sérült gyermekek is szívesen ábrázoljanak, az eszközökkel szembeni 

félelmüket oldjuk fel! 

– Szükség lehet különböző speciális író- és rajzeszközökre, amelyeket könnyebben meg 

tud fogni a gyermek. „Speciális” íróeszköz pl. a vastagabb ceruza, a különböző 

papírboltokban is kapható ceruzavastagító háromszög, hengerforma, illetve a segítő 

szakember által ajánlott speciális íróeszköz. 

– A papír leszorítását, elcsúszásának megakadályozását kapcsos rajztábla vagy 

abroszlefogó csipesz segítségével megoldhatjuk. 

– Lényeges és terápiás célt is szolgál a mozgáskorlátozott gyermek számára a téri 

ábrázolás elsajátítása, a tér- és nagyságfogalom alakítása az ábrázolás, alkotás segítségével. 

– Mindig legyen elegendő idő, feltétel, eszköz, megfelelő hely és türelem. Fokozottan 

figyelembe kell venni az egyéni képességbeli különbségeket. 

 

A külső világ tevékeny megismerése és a matematika 

Legfontosabb a sokoldalú ismeretnyújtás, az ismeretátadás sokféle módján: vetített képpel, 

könyvből, elmondva, utánozva stb. 

– Még fontosabb azonban a tapasztalati úton, cselekvéssel szerzett ismeret, az érzékszervi 

csatornák 

– látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés – felhasználásával. 

– Minél szélesebb körű a tapasztalat, annál több a tárgyakról, jelenségekről, környezetről 

szerzett információ. 

– A már megszerezett tapasztalat megerősítését is sokféle cselekvéssel kell biztosítani. 

Például a különböző falevelek, virágok stb. préselése, rendezése, felragasztása, 

csoportosítása, halmazok készítése. 

– A téri relációk megértését is célszerű a nagymozgásokkal kezdeni, de fontos a 

manuálisan is elrendezett téri hatás gyakoroltatása, végül a síkban történő ábrázolás. Ehhez 

elengedhetetlenül szükséges a kézügyesség fejlesztése, valamint olyan eszközök 

használata, amelyeket könnyen tud mozgatni a gyermek. 

– A matematikai képességek elsajátításához fejleszteni kell a vizuális, taktilis észlelést, a 

logikai készséget, a szám- és mennyiségfogalmat, a téri- és síkbeli orientációt, az analógiás 

gondolkodást, az emlékezetet. 

– Aktivizálni kell a matematikai jellegű játékokat, játékos versengéseket, a környezeti 

lehetőségekben megtapasztalható mennyiségi, téri fogalmak megismerését. 

– Feltétlenül javasolni kell a szülőknek, lehetőségeiket ismerve, hogy kiránduljanak, 

menjenek szabadba, gyalogoljanak hegyre fel-le, nyáron, ha nem ellenjavallt és képes rá a 

gyermek, járjon mezítláb, hogy a különböző talajminőségről szerezzen ismeretet. 

– Olyan feltételeket kell teremteni, hogy a gyermek kénytelen legyen a környezetét 

alakítani, változtatni, például tolja el az útjában álló tárgyakat, kisszéket, fedezze fel, 
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hogyan tudja a játékait úgy elhelyezni, hogy könnyen elérhetők legyenek, stb. Vagyis 

képes legyen a számára gazdaságos környezet alakítására. 

– Fontos a közlekedési eszközök megismertetése, a lehetőségektől függően használatának 

kipróbálása, gyakorlása, valamint erre a szülők figyelmének felhívása. A rendszeres 

autóval való közlekedés következtében a szülőknek esetleg eszükbe sem jut, hogy ez 

fontos és lehetséges. 

 

Mozgásfejlesztés 

Az óvodai tevékenységek között a mozgásos- és testnevelési játékok, foglalkozások 

jelentik a legtöbb specifikumot, leginkább igénylik a sajátos megsegítést. A feladatok 

megoldása közös erőfeszítéssel, csapatmunkában, szakmai segítséggel valósítható meg. 

Nagyon fontos annak ismerete, hogy adott gyermeknél mi az a mozgás, tevékenység, 

amelyik káros az ő számára. Az óvoda szomatopedagógusa vagy adott esetben az 

utazótanár (szomatopedagógus) feladata, hogy az érintett gyermekre vonatkozóan a 

szükséges információkat megadja az óvodapedagógusnak. Lényeges, hogy egyénileg 

ismert legyen a mozgások adaptációja, a kiinduló testhelyzetek, a végrehajtás esetleges 

módosítása; mit és hogyan végezzen az érintett gyermek, ha az általánost nem tudja. Ebben 

az esetben is be kell tartani a módszertani elveket, hogy csak annyit változtassunk, 

amennyit feltétlenül szükséges, és az lehetőleg ne legyen feltűnő. 

 

Óvoda-iskola átmenet 

A gyermek számára óriási a változás, nehéz az átmenet egyik intézménytípusból a 

másikba. Más elvárások, más követelmények, más kortárs és felnőtt kapcsolatok. Nehéz 

előre megítélni, melyik gyermek hogyan fog reagálni a változásokra. Mozgáskorlátozott 

gyermek esetén az átmenet nehézsége nagyobb, több gonddal kell szembenézni, újabb 

elvárásoknak megfelelni. Mindez fokozott súllyal nehezedik vállukra, szülőknek, 

nevelőknek és a gyermeknek egyaránt. Integráltan nevelkedő óvodás gyermek és szülei 

számára egyértelmű, hogy az iskolai életet is integrált körülmények között szeretnék 

biztosítani. 

A közoktatási törvény értelmében a mozgáskorlátozott tanuló iskolaérettségét a 

Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság komplex vizsgálat 

alapján állapítja meg, és tesz javaslatot a tanulásra alkalmas iskolára. A választás, a döntés 

a szülő joga. A bizottság javasolhatja a többségi iskolákat vagy a speciális feltételeket, 

lehetőséget biztosító intézményt, a Mozgásjavító Általános Iskolát. 

Mozgáskorlátozott gyermek esetén tehát az átmenet egyik gondja, nehéz döntése az 

iskolatípus megválasztása. Együttes gondolkodás, a tények közös elemzése – szülő, óvónő, 

segítő szakember – alapján érdemes  választani, annak tudatában, hogy szükség esetén 

lehet változtatni, általános iskolából speciálisba vagy fordítva. Az iskolai oktatás formája 

megfontolt döntést igényel. Mindenkit integrálni kell, akit lehet, de nem lehet mindenkit 

integrálni. 

 

Nagyothalló és siket gyermekek fejlesztése 
 

A hallássérültek két alcsoportját a nagyothallók és siketek képezik. A hallássérülés kórokát 

tekintve lehet veleszületett vagy szerzett. A veleszületett hallássérülés kórokai 

között elsősorban genetikai faktorok, az anya és a magzat között fennálló  inkompatibilitás, 

illetve a magzati életben bekövetkezett fertőzések szerepelnek. A szerzett hallássérülés 

leggyakrabban gyulladásos megbetegedések (pl. középfülgyulladás, meningitis) 

következtében alakul ki. Jelentős, hogy a hallássérülés a beszéd megtanulása előtt vagy ezt 
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követően következett-e be. Az első esetben a gyermeknek a beszédet, illetve annak 

meghallását teljes egészében meg kell tanulnia, az utóbbi esetben viszont inkább 

újratanulásról, a beszéd megtartásáról van szó, amikor különösen sikeresnek mondható az 

ún. cochleáris implantáció. Ez egy olyan műtéti eljárás, amelynek során az eredetileg nem 

funkcionáló belső fület újból működőképessé teszik, s a hallásküszöb már kb. 30 dB-nél 
jelentkezik. A hallás megtanulása, a nyelvfejlesztés azonban ebben az esetben is hosszabb 

folyamat, sok esetben több éves odaadó munkát, sajátos beszéd- és hallásfejlesztő 

környezetbiztosítását követeli meg a szülőktől, gyógypedagógustól. A cochleáris 

implantáció kapcsán az integrált intézményes elhelyezés különös hangsúllyal vetődik fel, 

mivel ha a hallássérült gyermek a műtét után be-, illetve visszakerül a speciális 

környezetbe a súlyos hallássérültek közé, általában nem áll be optimális változás a beszéd 

terén. A hallássérülés gyanújele lehet, ha a gyermek nem figyel a zajokra, az emberi 

beszédre, beszédfejlődése nem indul el vagy késik, illetve ha gyakran visszakérdez, 

figyelmetlennek tűnik. Mivel a hallássérülés az óvodai évek során is bekövetkezhet, e jelek 

ismeretével, a rájuk való felfigyeléssel az óvodapedagógus sokat tehet a gyermek időben 

történő ellátásáért. 

Az óvodapedagógus a gyermek hallássérüléséről a gyógypedagógustól, illetve a szülőktől kaphat 

megfelelő információkat. Az alábbi kérdéseket érdemes tisztázni: 

– Milyen fokú a gyermek hallássérülése? 

– Mit és milyen távolságból hall meg? 

– Mikor keletkezett a gyermek hallássérülése? A hallássérülés bekövetkezése előtt beszélt-

e már a gyermek? 

 

A hallássérült gyermek által használt speciális eszközök 

A hallássérült gyermekek hallókészüléküket állandóan (kivéve bizonyos tevékenységek, pl. 

alvás, úszás) viselik a megállapított erősségi fokozaton beállítva. A hallókészülékek 

napjainkban legelterjedtebb fajtája az ún. fülmögötti hallókészülék, amelyet a hallássérült 

gyermek a természetes hallásnak megfelelő helyen a fül mögött visel. A hallókészüléket a 

hallójárattal egy vékony műanyag cső, illetve az ehhez kapcsolódó illeszték köti össze. A 

hallókészülék a hanghullámokat elektromos rezgésekké alakítja, felerősíti, majd 

visszaalakítja hanghullámokká. A készülékek beállításánál arra törekednek, hogy a 

környezet beszédét minél optimálisabban tudja a gyermek felfogni. 

 

A fogadó intézmény kiválasztása, felkészülés a hallássérült gyermek integrációjára 

A hallássérült kisgyermek integrációjára általában mindig lehet vállalkozó intézményt 

találni, bár lehet, hogy ez nem a lakóhelyhez legközelebbi óvoda vagy nem az, ahová a 

hallássérült gyermek testvére is jár(t). Ez utóbbi is lényeges szempont lehet, de sokkal 

fontosabb ennél a fogadó intézmény minősége. A fogadásba való beleegyezés ugyanis csak 

az első lépés, a vállalás önmagában még nem garantálja az integráció sikerét. Szerencsés 

esetben az óvoda pedagógusa már a felvétel előtt megismerkedik a hallássérült 

gyermekkel, elbeszélget vele, hiszen így a fogadó szándék mellett valódi ismeret birtokába 

jut a gyermekről, illetve a vállalt feladatról. Mérlegelendő, hogy mekkora a fogadó csoport 

létszáma, mert a túl nagy csoportlétszám – a pedagógus túlzott terhelése miatt – esetleg 

nem kedvez még egy, speciális figyelmet igénylő gyermek optimális ellátásának. További 

figyelmet érdemlő kérdés a csoport összetétele, mivel nem előnyös, ha két sajátos nevelési 

igényű, problémás gyermeknél több jár ugyanabba a csoportba. 

 

Általános tapasztalatok szerint minél fiatalabb korban kezdődik el az integráció, annál 

zökkenőmentesebben zajlik le mind a befogadás, mind a beilleszkedés. Ennek oka, hogy a 
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kevésbé tapasztalt kisgyermekek a számukra új világ minden egyes elemét természetesként 

tudják elfogadni. Korai életkorban a gyermekek teljesen nyitottak a másság mindenféle 

megnyilvánulásával szemben, ráadásul az őket irányító pedagógust minden tekintetben 

elfogadják, viselkedését modellként követik. Ha az óvodapedagógus a hallássérült 

gyermekre úgy tekint, mint a közösség szerves részére, ha hozzáállásából az tükröződik, 

hogy a hallássérült gyermek is egyenrangú, értékes személyiség, akkor az elfogadás a 

gyermekek számára semmiféle problémát nem jelent. E gondolatok jegyében kell 

felkészülni a hallássérült kisgyermek fogadására és felkészíteni az intézménybe járó halló 

gyerekeket, szüleiket és az óvoda dolgozóit. 

 

Gyakorlati teendők, szervezési kérdések az óvodában 
Az óvodai csoportos foglalkozásokon a hallássérült gyermek számára a félkör alakú ültetés 

a kedvező. 

Ha a gyerek szemben ül az óvónővel, jól láthatja őt és a félkörben elhelyezkedő társait is. 

További szempont, hogy lehetőleg ne kerüljön szembe az ablakkal, mert a szemébe sütő 

nap zavarja a szájról olvasást. Jó, ha beszéd közben gyakran a gyermekre néz, hogy nem 

veszítette-e el a fonalat. Nagyobb gyermek esetében már hagyatkozhatunk arra, hogy maga 

válassza meg a számára optimális ülőhelyet. Ha az óvodapedagógus szól neki, menjen 

minél közelebb hozzá, s ügyeljen arra is, hogy ne legyen egyidejűleg nagy zaj a teremben. 

A hallássérült gyermekek különbözőképpen viselkedhetnek, ha nem értették meg a 

hozzájuk intézett beszédet. Gyakran látszik az arcukon az értetlenség, zavar. Gyakori az a 

reakció is, hogy a hallássérült gyerek bólogat, pedig valójában nem tudja, hogy miről van 

szó. Sokszor előfordulhat, hogy a hallássérült gyermek „kikapcsol”, nem reagál a 

megszólításra, a hozzá intézett beszédre. Ennek az az oka, hogy a hallás számukra fokozott 

figyelemösszpontosítást jelent, amelyben hamar kifáradnak. 

Vannak olyan hallássérült gyermekek, akik szívesen és sokat beszélnek, pedig rossz 

kiejtésük, alacsony nyelvi szintjük miatt beszédük szinte érthetetlen. Ilyen esetben ne 

akasszuk meg a gyerek mondanivalóját közbevetett kérdésekkel! Ugyanakkor az sem 

helyes, ha úgy teszünk, mintha megértettük volna. Hamar rájön, hogy becsaptuk, illetve azt 

közvetítjük felé, hogy nem fontos számunkra a mondanivalója. Ha semmiképpen nem 

értjük, kérjük meg, hogy mutassa meg, rajzolja le! Tegyünk fel eldöntendő kérdéseket, 

esetleg kérjünk segítséget a többi gyerektől, mert előfordul, hogy ők jobban megértik 

hallássérült társukat. 

A hallássérült gyermek akkor lesz egyenrangú tagja az óvodai közösségnek, ha ő is kap 

feladatokat (napos, tisztaságfelelős stb.), illetve ugyanúgy részt vehet az óvodai 

ünnepségekben, versenyekben, mint társai. A gyógypedagógus az óvónő segítségére lehet 

azoknak a területeknek a megtalálásában, ahol a hallássérült gyermek társaival egyenértékű 

teljesítményre képes. Az is fontos, hogy minél hamarabb megtanulja csoporttársai nevét, s 

mivel ehhez vélhetően több időre és gyakorlásra van szüksége, mint társainak, az 

óvodapedagógus, illetve a szülők megtalálják rá az alkalmat. 

Fénymásoljuk le a szülőknek a tanult dalokat, verseket, mesét, vagy egy erre 

rendszeresített füzetbe jegyezzük le a foglalkozásokon tanult anyagokat! Ezt otthon 

többször átvehetik. Megismertethetik a gyermeket előre a soron következő mesével is. 

Az is a gyermek fejlődését szolgálja, ha napi néhány perc egyéni időt szán rá az 

óvodapedagógus. Játszhatnak valamit kettesben, beszélgethetnek egy könyvet nézegetve, 

esetleg valamelyik foglalkozás anyagát ismételhetik át, természetesen a nyelvi fejlesztés 

szolgálatába állítva. Ezek a pillanatok nagyon értékesek a hallássérült gyermek számára, 

segítik fejlődését annak ellenére, hogy nem fejlesztő foglalkozásoknak hívják őket. 
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Egyúttal hozzájárulnak az óvodapedagógus és a gyermek közötti meghitt viszony 

elmélyítéséhez. 

 
A hallássérülésből fakadó speciális szempontok a modulokhoz kapcsolódó fejlesztési 

tervekhez – nevelési területenként 

Az óvodai nevelés fejlesztési területei közül leginkább a Vizuális nevelés, a 

Mozgásfejlesztés és a Matematika tartozik azok közé, amelyekben a hallássérült 

gyermekek jó vagy akár jobb teljesítmény elérésére képesek halló csoporttársaiknál. 

 

 

Vizuális nevelés  

Legtöbb témája változtatás nélkül alkalmas a hallássérült gyermekek számára, akik a képi 

kifejezés területén meglehetősen jó teljesítményre képesek. 

 

Mozgásfejlesztés  

E terület néhány témájánál olyan játékokkal találkozhatunk, amelyeknél elképzelhető, 

hogy a hallássérült gyermek számára kis változtatást kell eszközölni. Több terület témáiban 

szerepelnek olyan játékok, amelyeket csukott szemmel játszanak a gyermekek. 

 

Matematika fejlesztés 

Feladatai a komplexitás követelményének megfelelően illeszkednek más terület 

anyagaihoz, amely a hallássérült gyermekek számára előnyös. A különböző 

csoportosításos, tükrözéses, méréses feladatok a hallássérült gyermekek számára nem 

jelentenek nehézséget, amennyiben megértik a feladat utasítását. 

 

 

Irodalom, anyanyelv  

Ez az egyik legproblematikusabb terület a hallássérült gyermek számára. Mivel a versek, 

mesék hallás utáni megértése nehézséget jelent a gyermek számára, előzetes 

feldolgozással, illusztrációval és többszöri ismétléssel hozhatjuk közel hozzá a 

foglalkozások tartalmát. A halló csoporttársak számára is élvezetes eljátszás, bábozás 

tovább könnyítheti a mesék, versek megértését, amelyek „hazaadásával” meg lehet 

teremteni a többszöri ismétlés lehetőségét. 

 

Zenefejlesztés  

Témái és feladatai – ez kissé furcsának tűnhet –, nem állnak túl messze a hallássérült 

gyermekektől. Bár tisztán énekelni valószínűleg nem tudnak, és a zenehallgatásból is csak 

többet-kevesebbet érzékelhetnek, ugyanakkor a zenedarabok ritmusát képesek érzékelni. 

Bizonyos hangszerek hangját általában meg tudják különböztetni, és maguk is képesek 

hangszereket megszólaltatni. 

 
Óvoda-iskola átmenet 

A hallássérült gyermekek közül sokan egy évvel később, négy évesen kezdik el az óvodát. 

Ennek oka, hogy a gyermek szülője számára meghosszabbítható a GYES az optimális 

fejlesztés érdekében, illetve a hallássérülés felismerését, a készülékes ellátást követően 

elinduló hallás-, beszédfejlesztés eredményei ekkorra már biztosan jelentkeznek. Ezért, 

illetve amennyiben a hallássérült gyermek érdeke úgy kívánja, felmerülhet az iskolakezdés 

egy évvel történő elhalasztása. A hallássérült gyerekek számára az óvoda-iskola átmenet 

egyik legnagyobb nehézségét az új pedagógusok és gyermekek, új kommunikációs 
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partnerek jelentik. A nyelvi szintjében több-kevesebb elmaradást mutató gyermeket 

óvodapedagógusa és társai már megértették, ő is biztonsággal tájékozódott az óvodai 

tevékenységekben. Mindez az intézményváltáskor megváltozik, a gyermeknek el kell 

hagynia biztonságos, meleg környezetét. Mindez a többi gyermek számára is nehézséget 

jelent, hát még a hallássérült gyermeknek. 

 

 

A pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek fejlesztése 

(magatartászavar esetén) 

 
Ma már sajátos nevelési igényű gyermekeknek hívjuk őket is ugyanúgy, mint a látás-, 

hallás-, 

mozgás-, beszéd- vagy értelmi sérülteket. 

Természetesen a magatartás-, viselkedés- és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek is 

gyógypedagógiai segítséget igényelnek. A magatartászavarokat mutató gyermekek körének 

meghatározása nagyon nehéz, mivel sem a jelenség leírásában, sem a definíciókban nincs 

egységes álláspont a szakemberek között. A szakirodalmak említést tesznek beilleszkedési 

zavarról, alkalmazkodási zavarról, nehezen nevelhető gyermekről, hiperaktív gyerekről 

vagy viselkedészavarról is. 

 

A sajátos nevelési igényű gyerekek közül a pedagógus számára talán a legtöbb, 

legnagyobb problémát a magatartásproblémás, viselkedészavaros gyermekek jelentik. 

Mégis a legnagyobb számban velük találkozhatunk a többségi óvodákban, sőt gyakran 

előfordul, hogy a szülő csak itt szembesül a ténnyel, hogy gyermekének különleges 

bánásmódra van szüksége. 

A viselkedészavar olyan speciális gyűjtőfogalom, amely mindazon viselkedésbeli 

módozatokat magában foglalja, amelyek a normatív mércétől való jelentősebb eltérést 

mutatnak. Ebből következik, hogy a viselkedészavar megállapítása a felnőttek 

toleranciáján múlik, objektíven meghatározni nem lehet. 

A súlyos beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképességzavarok, 

hiperkinetikus (kórosan felfokozott mozgástevékenység) vagy kóros aktivitászavar és/vagy 

figyelemzavar, az iskolai teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus funkciók 

kialakulatlansága, fejletlensége vagy mindezek halmozódása áll. 

 

A magatartászavar különböző formái 

Hiperkinetikus zavarok 

Olyan tünetegyüttes, amely az első öt évben alakul ki. Általános jellemzője a 

tevékenységek közötti csapongás, a figyelmetlenség, az impulzivitás, a 

meggondolatlanság, a szabályokhoz való nehéz alkalmazkodás. Társuló tünetként előfordul 

a beszédkészség és pszichomotoros fejlődés késése. 

 

Viselkedési zavarok 

Elsődleges tünete a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartásséma. 

A viselkedés eltér az adott életkorban elvárhatótól. A szabályokat durván áthágja, 

súlyosabb a viselkedés, mint egy hagyományos gyermekcsíny, és hosszan is tart (társakkal, 

állatokkal, tárgyakkal való durva bánásmód, rombolás, hazudozás, lopás, gyakori és súlyos 

indulatkitörés, szófogadatlanság). 
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Kevert magatartási és emocionális zavarok 

A fennálló agresszív, disszociális vagy kihívó magatartás kombinálódik depresszióval, 

szorongással vagy más emocionális zavarokkal. 

 

Jellegzetesen gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok 

Sokkal inkább a normális fejlődés eltúlzott formáinak tekinthetők, semmint minőségileg 

abnormálisnak. Ez egy kóros védekezési mód, vagyis a gyermek kóros viselkedési 

tüneteket produkál annak érdekében, hogy a kitörni, kirobbanni igyekvő szorongását 

visszafojtsa, ne engedje felszínre törni. Ide sorolható a szeparációs szorongás, a fóbiás 

szorongás, a szociális szorongás. A szorongásos esetekben a nem megfelelő fejlődés fontos 

diagnosztikus támpont. 

A szocializáció jellegzetesen gyermek- és serdülőkorban jelentkező zavarai 

Heterogén tünetcsoport. Közös jellemzőjük a szociális funkciók rendellenessége, de más 

fejlődési terület zavara nem társul hozzá. A legtöbb esetben környezeti zavarok vagy 

depriváció húzódik meg a háttérben. 

 

Tic-zavarok 

A tic egy önkéntelen, gyors, visszatérő, nem ritmusos, motoros mozgás vagy 

hangformálás. Hirtelen kezdődik és céltalan. A stressz fokozza, az alvás pedig 

megszünteti. 

 

A befogadás előkészítése 

– Lehetőség szerint a csoportban ne legyen több viselkedészavart mutató gyermek, mert 

felerősíthetik egymás tüneteit. 

– Fontos, hogy a gyógypedagógussal és egyéb segítő szakemberekkel állandó kapcsolatot 

tartsanak az óvodapedagógusok. 

– Alapvető dolog, hogy egy szorongó gyermek érzéseit, a szorongása tárgyát mindig 

komolyan kell venni, csúfolás tárgya soha ne legyen. 

– A hiperkinetikus kisgyermek esetében elegendő mozgást kell biztosítani. Fontos a 

szabályok, határok nagyon pontos meghúzása, és annak következetes betartása is. 

– Tudatosítani kell a gyermekben, hogy akkor is szeretjük, ha éppen ostobaságot követett 

el (nem rád haragszom, hanem arra, amit tettél). Hagyjunk minden lehetséges szituációban 

választási lehetőséget, hogy érezze a döntések következményeit, és érezze a bizalmat is! 

– A hiperaktivitással általában figyelemzavar is társul. Figyelemzavaros gyermeknél 

lényeges, hogy egyszerre csak egy, rövid utasítást kapjon a gyermek (a több utasítás a 

figyelem fejlesztésénél kap szerepet), és az utasítást mindig indokoljuk is meg! 

– A magatartás-zavaros gyermekekkel szemben nélkülözhetetlen a türelem. 

– Ne essünk abba a hibába, hogy a viselkedészavaros gyermeket kikiáltjuk az óvodai 

csoport legrosszabb gyerekének, és akkor is őt büntetjük, amikor éppen nem ő volt a 

konfliktus kirobbantója. A büntetés csak agressziót hoz magával. 

– Minden apró sikernek, minden apró viselkedésben beállt pozitív változásnak nagyon kell 

örülni, állandó és azonnali megerősítésre van szükség, mert ez motiválja majd a gyermeket 

a további változásra. Ezáltal tudja meg, hogy ahogyan viselkedett egy szituációban, az jó 

volt. 

– Az integráló pedagógus szakmai eszköztárából nem hiányozhat a differenciálás elmélete 

és gyakorlata. 

Körültekintést és hozzáértést igényel a csoportok szervezése, az eszközök kiválasztása, 

feladatszervezés, egyéni értékelés. Szerencsés, ha a pedagógus jártas a 

drámapedagógiában, a 
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cselekedtetéses-felfedeztető és élménypedagógiában. 

– Elengedhetetlen az együttműködési készség a gyermekek nevelésében közreműködő más 

személyekkel és természetesen a szülői házzal. 

– Az SNI-gyermekek fogadására fel kell készíteni a csoportot a megfelelő mértékben, nem 

túlhangsúlyozva SNI-társuk másságát, gyámolításának szükségességét. Kiscsoportos 

munkák szervezésénél azonban mindig ügyelni kell arra, hogy társaitól kellő segítséget 

kapjon. A csoport valamennyi tevékenységébe be kell vonni az integrált gyermeket, s 

mindig olyan feladattal kell ellátni, amelyet eredménnyel el tud végezni. Figyelemmel kell 

kísérni a gyermek tanulási, figyelmi és fegyelmi teherbíró képességét. 

 

Gyakorlati tanácsok 

A magatartás-zavaros gyermeknek lehetőség szerint mindig olyan helyet biztosítsunk, 

hogy tekintettünkkel bármikor elérhessük (ebédidőben, bábszínházban, közlekedésben, 

délutáni pihenés alatt). 

Szemkontaktussal próbáljuk meg irányítani, ami feltétlenül szükséges, különben azonnal 

kilép a feladathelyzetből. 

A szabályokat előre és közösen hozzuk létre; érezze a gyermek azt, hogy ő is részese volt a 

döntéseknek. Így a döntések betartása is könnyebb. Tisztázzuk, hogy a szabályszegésért 

büntetés, megvonás jár, és ezt következetesen tartsuk is be. Viszont ne követeljünk erején 

felül, legyünk tisztában azzal, mi az, ami elvárható tőle és mi nem. Figyeljünk oda arra is, 

hogy a beilleszkedési problémás gyerekek ne csak negatív visszajelzéseket kapjanak 

társaiktól, biztosan van olyan terület, téma, amelyben ők a kiemelkedők. Erősítsük az 

énképüket, az önértékelésüket! 

 

A gyógypedagógus mindig a csoportba „beépülve” fejlessze a különleges gondozásra 

jogosult gyermeket. Természetesen, ha társuló zavarok is mutatkoznak (különféle 

részképességzavarok, beszédészlelési zavarok, a percepciós bázis zavarai, konstruktív 

apraxia stb.), abban az esetben kiemelt fejlesztés is szükséges. A magatartászavarok 

kompetens gyógypedagógusa a pszichopedagógus. Az óvodapedagógus a 

pszichopedagógussal közösen gondolja át és fogalmazza meg az egyéni fejlesztési tervet. 

A viselkedészavarok kezelésében, itt is elsődlegesen a hiperaktív gyermekeknél a 

mozgásterápia elengedhetetlen. A hatékony fejlesztést a család együttműködő támogatása 

nélkül nem vagy legalábbis nehezen lehetne megoldani. 

 

A sérülésből fakadó speciális szempontok nevelési területenként, a tevékenységek 

alkalmazhatóságának előnyei, korlátai, adaptációs lehetőségei 

A kezdeményezések alkalmával mindig tartsuk a gyermekkel a szemkontaktust, érezze azt, 

hogy figyelünk rá, hogy fontos számunkra az ő jelenléte. A változásokra előre készítsük 

fel, hiszen a váratlan dolgokra nem mindig reagálnak jól, bár ez is gyerekfüggő. 

 

Korlátokra minden gyereknek szüksége van, de a magatartásproblémás gyerekekre ez 

hatványozottan igaz. Nem máshogy kell nevelni őket, csak sokkal határozottabban, sokkal 

hangsúlyosabban, több türelemmel, kitartással. Büntetéssel nem érünk el célt náluk, ha 

mégis ezt kell alkalmazni, akkor a figyelemmegvonás az, amit a gyerekek rosszul viselnek. 

A jutalmazás viszont célravezető lehet. Persze csak akkor jutalmazzunk, ha valamit tett is 

érte a gyermek. Leggyakrabban a figyelem, a dicséret, a kedvezmények, a szeretet 

kinyilvánítása lehet hatékony. 

 

Irodalom-anyanyelv 
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Az óvodás gyermeknek nagy szüksége van arra, hogy a felnőttek beszélgessenek vele. Az 

óvodapedagógus feladata a lehetőség megteremtése, hogy a gyermek bármikor 

elmondhassa problémáit, elmesélhesse élményeit. Mindig meg kell hallgatni, és mindig 

válaszolni kell a kérdéseire. A beszédben aktív gyereket megerősíteni kell, a szorongó 

gyermeket nemverbális módon biztatni. A magatartásproblémás gyermekeknél bár teljesen 

eltérő lehet a kommunikációs szint, mégis gyakrabban találkozunk bőbeszédű, gazdag 

szókincsű gyerekekkel. 

A verbális kommunikáció mellett nagy hangsúlyt szükséges fektetni a nemverbális 

kommunikációra. 

Cél, hogy a gyermekek megtanulják a felnőttek és társaik metakommunikációs jelzéseit 

kódolni és dekódolni egyaránt. A nyelvi kifejezőképesség és kommunikációs képességek 

fejlesztésének érdekében be kell építeni a mindennapokba a különböző anyanyelvi 

játékokat és a drámajátékot. 

A beszédhibák korrigálása logopédus szakember kompetenciája. 

 

Vizuális nevelés 

Szorongó, nem szívesen megnyilvánuló gyermekek esetében a rajzolás, festés, 

szobrászkodás terápiás eszközként is megjelenhet. A megszülető alkotások az érzések, 

gondolatok kifejezésének csatornájává válnak, csökkentve a verbalitáshoz kapcsolódó 

kommunikációs feszültséget. 

A hiperaktív gyermekek többségének komoly gondjai vannak a rajzolással. Nehezen élik 

meg a teret, azt pedig síkba áttranszformálni még nehezebb. Sokszor türelmük sincs leülni 

rajzolni, és a többszöri kudarc még inkább elveszi kedvüket a vizuális tevékenységektől. 

Formaazonosításuk, formafelismerésük gyengébb. 

 

Zene 

Az együttes játék is örömet nyújt, a testközelség, az érintés (hintáztatók, lovagoltatók) 

pozitív élményeket alakít ki, bensőséges, közeli kapcsolat jöhet létre gyermek és 

óvodapedagógus között. 

A gyermek játéka közben a felnőttektől megfigyelt mozdulatokat, tevékenységeket 

gyakorolja, legtöbbször azonosul a nemének megfelelő szereppel. Az énekes játékok 

alkalmat adnak a sikerélmény átélésére azoknak is, akik más játékban alárendelt szerepet 

kapnak. A dalos játék nem hoz látványos eredményt, de nem idéz elő kudarcot sem, mert a 

szabályban vétett hibát az ének, a folyamatosság feloldja. A mindennapos éneklést a nap 

folyamán előhívhatják spontán játékhelyzetek, vagy kezdeményezhetik a gyerekek. A zene 

belső lüktetése, a szabályosan ismétlődő mozdulatok fejlesztik a gyermekek mozgásának 

összerendezettségét. Az egyszerű táncos mozdulatok és térformák kényszer nélkül 

fejlesztik a ritmus- és térérzékelést. 

 

Mozgásfejlesztés 

A mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése az óvodai nevelés fontos feladata, 

amit csak a helyesen megválasztott mozgásanyag változatos gyakoroltatásával érhetünk el. 

A megfelelő intenzitású, derűs légkörű testmozgás biztosítja a motoros képességek 

fejlődését, amelynek egyre magasabb szintje előfeltétele a bonyolultabb mozgások 

eredményes végrehajtásának, ezáltal a mozgásműveltség fejlődésének. A kellő intenzitású, 

játékban gazdag testmozgás nemcsak a kondicionális és koordinációs képességek 

fejlődését biztosítja, hanem hozzájárul a gyermeki személyiség differenciált fejlesztéséhez 

is. 
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Matematika 

Az ismeretszerzés feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét 

foglalkoztató tapasztalás lehetőségének biztosítása. A gyermek életkori sajátosságait 

figyelembe véve a matematikai tanulás több formája valósulhat meg: 

– Utánzásos minta-, modellkövetés 

– Spontán játékos tapasztalatszerzés 

– Gyakorlati problémafelvetés és feladatmegoldás 

– A gyermeki kérdésekre, válaszokra adott magyarázatok 

– Az óvónő által kezdeményezett foglalkozások 

 

Külső világ tevékeny megismerése 

A környezeti nevelés mindent átfogó fejlesztési tartalom, mert komplex módon a többi 

terület is benne foglaltatik. A gyerekek megfigyeléseiket, tapasztalataikat, tevékenységeik 

mozzanatait szóban is megfogalmazhatják, aktív szókincsük folyamatosan bővül. 

Szervesen összetartozik a matematikai neveléssel olyan szempontból, hogy mindkettő a 

logikus gondolkodásra nevel. A természet-társadalom- ember vonatkozásában építeni lehet 

a népi hagyományokra, s ez egyszerre illemtan, íratlan törvény, költészet, színjáték. A 

feldolgozott népszokásokkal megéreztetjük a gyerekekkel az összetartozás fontosságát, a 

közös vidámság örömét. 

 

Óvoda-iskola átmenet 

A közoktatási törvény szerint a magatartás-zavaros sajátos nevelési igényű gyermekek 

beiskolázásáról a szakértői bizottság dönt. A megfelelő integráló iskola megtalálása 

azonban egyáltalán nem könnyű. Mint már tudjuk, ezek a gyerekek szinte állandó 

felügyeletet igényelnek. Csak akkor tudnak jól elvégezni egy feladatot, ha valaki ellenőrzi 

őket, ha megakadtak, magyaráz vagy segít, és türelmesen megvárja, amíg a gyerek eljut a 

megoldásig. A viselkedészavaros, beilleszkedési problémás gyerekek nem ülnek 

csendesen, nem figyelik a tanár minden egyes szavát, nem képesek együtt haladni a többi 

gyerekkel. Ők zavaró tényezők, mert mindig mást tesznek, mint amit kérnek tőlük. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek hagyományos tanítási módszerekkel nem taníthatók. 

A frontális tanulási forma nem köti le őket, passzív ismeretbefogadásra kényszeríti őket, 

ezzel még jobban fokozzák a tüneteiket. Mindenképpen speciális tanulásszervezési 

módszereket kell alkalmazni, ahol kis csoportokban, sokféle feladattal kerülnek szembe, a 

differenciált feladatszervezés elveit figyelembe véve. A tanórákat rugalmasan kell kezelni, 

a gyerekek állapotától és figyelmétől függően. 

 

 

 

A pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek kompetencia alapú 

fejlesztése 

(részképességzavar esetén) 

 
Alapfogalmak 

A legkevésbé súlyos a tanulási nehézség, amely átmeneti jelleggel csak egyes iskolai 

helyzeteket érint, a tanulás külső körülményeinek megváltozása miatt következik be 

(valamivel lassabb tempó, hosszabb betegség miatti elmaradás, családi problémák miatt 

bekövetkező tanulási visszaesés). 
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A tanulási akadályozottság akkor jelentkezik, ha több területet érintő, mélyreható, tartós és 

súlyos pedagógiai problémáról van szó, amely megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a 

hagyományos általános iskolai körülmények közötti fejlesztést. 

A tanulási zavarral küzdők csoportjába azokat a gyerekeket soroljuk, akik ép értelmi 

képességekkel rendelkeznek, intelligenciahányadosuk normál övezetbe sorolható, 

esetenként kiemelkedő, érzékszervi fogyatékosságuk nincs. Mindezek ellenére nehézséggel 

küzdenek az olvasás-írás és számolás technikájának elsajátításában. 

 

Részképességzavar 

A tanulási zavarok speciális alcsoportja. Azoknak a tanulási problémáknak a kifejezése, 

amelyek az észlelés, a mozgás, a nyelv, az emlékezet, a figyelem és a gondolkodás 

folyamatainak hiányos működése következtében lépnek fel, és az idegrendszer 

összerendezetlen működésén alapulnak. 

Veszélyeztetettnek számít minden ötödik életévét betöltött olyan nagycsoportos, illetve 

logopédiai óvodába járó gyermek, akinél felismerhető az alacsony szintű/hibás 

mozgáskoordináció, az éretlen egyensúlyérzék, a szinte leállíthatatlan „mozgáséhség”, a 

ceruzahasználat éretlensége vagy hárítása, a finommozgások ügyetlensége és a rövid ideig 

tartó, könnyen elterelhető figyelem. Gyakori a bizonytalan testséma mellett a térbeli 

tájékozódás és a lateralitás (oldaliság) hiányos ismerete is. 

 

A tanulási zavarok típusai 

Tünetcsoportjai: 

– Részképességzavarok 

– Komplex tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) 

– A viselkedés, az önértékelés zavarai 

A kognitív funkciók zavarai 

A percepció zavarai 

A tanulási zavarokkal küzdő gyermekek általában ép érzékszervekkel rendelkeznek. 

Problémájuk abból fakad, hogy az érzékszerveken keresztül beérkező információk, jelek 

értelmezése hibás. A központi idegrendszer nem képes az érzékszervek által közvetített 

információkat pontosan felfogni, tárolni, a korábbi ismeretekkel összehasonlítani, 

rendszerezni, feldolgozni, és az adekvát válaszokat elindítani. 

 

Az egyensúlyrendszer zavarai 

Az egyensúlyérzék bizonytalansága bizonyos idegrendszeri rendellenességre utal, ami 

maga után vonhatja a tanulási nehézséget, figyelemkoncentrációs problémát, magatartási 

zavart. 

Az egyensúly-érzékelés szerve a belső fülben érzékeli a forgó, az egyensúlyozó mozgást és 

a fej eltérését a függőlegestől. Ennek megfelelően a zavarok három típusát különböztetjük 

meg: 

– Bizonytalanság a nehézségi erő észlelésében (Az ilyen gyermek nem meri megváltoztatni 

stabil testhelyzetét, nem mer elszakadni a talajtól, pl. fél az egy lábon állástól, a fára 

mászástól.) 

– Elégtelen működés: kevés egyensúlyingert érzékel a gyermek (erre utal, hogy forgás, 

hintázás közben nem szédül, nem érez veszélyt). 

– Túlműködés: túl sok egyensúlyingert érzékel (ennek bizonyítéka lehet, hogy nem szeret 

hintázni, pörögni, nem szereti, ha hintáztatják, ringatják, gyakran szédül). 

 

Az auditív rendszer zavarai 
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Az auditív hallási észlelés területén a hasonló hangzók között az azonosak és eltérőek 

megkülönböztetése, adott hangzó kiemelése, a hangzók sorba rendezése és kapcsolásának 

képessége is zavart mutathat. 

– Az irányhallás hiányosságai (Nem tudja, melyik irányból jön a hang.) 

– A hallási differenciálás nehézsége (Nem képes a hangokat magasságuk, mélységük, 

zöngésségük alapján megkülönböztetni.) 

– A szerialitás zavarai, hallási zárás (Nem tudja a különálló hangokat egyetlen szóvá 

összeolvasztani.) 

– Hallási háttérészlelés zavara (Nem tud egyetlen, kiválasztott hangra vagy szóra figyelni.) 

Ő az, aki foglakozás közben rögtön kilép a feladatból, ha az utcáról beszűrődik pl. egy 

mentőautó szirénája. Nem tudja kikapcsolni a külvilág zajait, nem tud csak az óvónőre 

figyelni! 

 

A vizuális rendszer zavarai 

Igen összetett észlelési folyamat, amely az alapvető vizuális funkciók, szem-kéz 

koordináció, alakháttér, téri helyzet és téri viszonyok együttműködésén alapul. A zavart 

működés jellemzői: 

– Az alak- és térészlelés hiányosságai (alak-forma, méret, szín, mintázat 

megkülönböztetésének nehézségei) 

– A vizuális differenciálás hiányossága (Nem ismer fel egy adott képet hasonló képek 

között.) 

– Vizuális alak-háttér diszkriminációs zavar (A vizuális jelek összességéből nem tudja a 

számára fontos lényeges információt kiemelni.) 

– A sorrendiség zavara, vizuális zárás (Képtelen a részinformációk egésszé alakítására, pl. 

betűkből szavak, szavakból mondatok alkotására.) (Pinczésné, 2005.) 

Ő az, akit ha a szekrényhez küldünk, hogy vegyen ki egy játékot, percekig áll előtte, nem 

találja a keresett tárgyat! 

 

A taktilis-kinesztetikus (tapintás, sajátmozgás-érzékelés) rendszer zavarai 

– A saját test érzékelésének elégtelensége (Erősen kell őt fogni, illetve ő is erősen ragad 

meg mindent és mindenkit.) 

– Azért roppan szét a kezében a pohár, mert nem érzi saját testét, szorításának, fogásának 

erejét; vagy marad kék folt a társain, akiket – lehet, hogy csupán szeretetből – 

megölelgetett. 

– A kinesztetikus (sajátmozgás-) érzékelés hiányossága (Pontatlanul észleli saját ízületei 

helyzetét, testtartását. Ezért nyúl a tárgyak mellé, teszi a poharat a tálca mellé és nem rá, 

lesöpri az asztalról a tárgyakat, amelyekkel éppen dolgozik! Nem észleli saját testtartását, 

nem tud másokat utánozni.) 

– Az alak-háttér észlelésének hiányosságai 

– Pontatlanul fogja fel, rosszul lokalizálja az érintési ingereket, pl. a hátára írt betűket nem 

ismeri fel, nem tudja pontosan megmutatni vagy megnevezni, hol értek hozzá. 

Ő az, aki feltűnően kerüli az érintést, a simogatást, a tárgyakat alig fogja meg, illetve 

túlzottan keresi a tapintásos ingereket, fogdossa, simogatja társait és a felnőtteket, szinte 

„tapad” rájuk. A belső érzékelés területén kevéssé észleli önmagát, erősebb ingereket 

igényel, nem vagy hiányosan érzékeli saját testét. 

 

A figyelem zavarai 

Az a képesség, hogy ne vonja el figyelmünket a környezet, és egyszerre csak egy dologra 

koncentráljunk, gyermekkorban a növekedéssel párhuzamosan, fokozatosan alakul ki. 
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Egyes gyermekeknek jelentős nehézséget okoz, hogy figyelmüket az épp aktuális 

tevékenységre koncentrálják, egy feladattal tartósan foglalkozzanak. 

– A figyelem könnyen elterelődik, elkalandozik. (Nem tud lényeges környezeti ingerekre 

összpontosítani.) 

– A figyelem hullámzó, ingadozó intenzitású. 

– Az ingerek közötti szelektálás problematikus. 

– Letapadás egy dolognál (Amibe belelendül, képtelen abbahagyni, más tevékenységre 

váltani.) 

– Apró részletek pontos megfigyelésére képtelen. 

Ő az, aki képtelen a zavaró ingereket pl.: lábcsoszogás, köhögés, papírcsörgés, figyelmi 

gátlás alá helyezni. Nem követi az utasításokat, kérdezésnél zavartan áll, nem tudja, mire 

kell felelnie. Gyakran nehezen érti meg az utasításokat – mintha nem is hallaná –, vagy 

nehezen vált át más tevékenységi formára. Ezért fontos feladat, hogy pl. a foglalkozás jól 

tagolt legyen, jól megkülönböztethető kezdési és befejezési mozzanatokat tartalmazzon. 

Az egyes mozzanatokat rövid, jól érthető utasításokkal tudatosítsuk! Pl.: Nézz rám, most 

vedd a kezedbe a ceruzát, és kezdd el a színezést! 

 

Emlékezeti problémák 

A gyerekek nem relációkat, műveleteket, információtömböket tárolnak, hanem a konkrét 

vizuális vagy akusztikus ingerek megjegyzésére törekszenek, minőségben a tárolás 

felszínes, azaz emlékezeti teljesítményük eleve kudarcra ítélt vállalkozás. 

Az előhívási stratégiák sem hatékonyak, ami kódolási zavarokra (a gyerek nem tudja a 

betűhöz a megfelelő hangot társítani) és a sorrendiség zavaraira vezethető vissza (pl.: 

képsorok kirakása, mozgássorok leutánzása, dalok versek felidézése, formák másolása, 

öltözésnél a helyes sorrend betartása, betűkből szavak hangoztatása). 

– Gondot jelent az ingerek tárgyak, tárgyképek, szavak, mondatok utasítások tárolása, 

azonnali, késleltetett vagy hosszú távú felidézése (vizuális, auditív, ritmus emlékezet) 

csökkent, nem elégséges a tárolási kapacitásuk. 

– A bevésés hosszú időt vesz igénybe. 

– A megőrzés rövid idejű, hullámzó, ingadozó intenzitású. 

– A felidézés pontatlan. 

Ő az, akinek nem adhatunk egyszerre több feladatot, mert nem is tudja elkezdeni a 

tevékenységet, nem tud eligazodni a sorrendiségben. Mire a feladatok végére érünk, régen 

elfelejtette első mondatunkat. 

Hasznos a feladatok tagolása, egységekre bontása. Mindig csak egy feladatot adjunk, 

annak elkészültével a következőt! Pl.: Told a széket a helyére! Tedd a poharat a tálcára! 

Menj kezet mosni! 

 

Gondolkodás zavarai 

Gondolkodási nehézséget jelent 

– a relációk megfordíthatóságának felismerése; 

– a dolgok állandó tulajdonságainak megőrzése; 

– az általánosítás; 

– a téri, idői soralkotás; 

– a rész-egész, bennfoglalás, alá-, fölérendeltségi, ok-okozati összefüggések felismerése; 

– a dolgok állandó tulajdonságainak megőrzése; 

– a negatív és másodlagos absztrakció (lényegtelen információk közepette, illetve más 

feladathelyzetben alkalmazni az elsajátított és felismert megoldási elvet). 
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Motorium zavarai 

Nagymozgás zavarai 

A zavar jelei: 

– Diszharmonikus mozgás 

– Bizonytalanság a mozgásos játékokban 

– Zavarok a testtartásban, állás- és egyensúlyreakciókban 

– A kéregalatti irányítású feltétlen reflexek (pl. elemi járás, kúszás, mászás) nem kerültek 

gátlás alá, így nehezített az agykérgi irányítású mozgás elsajátítása. 

Ő az aki, ügyetlen, bizonytalan a zenés-mozgásos játékokban, sporttevékenységekben, és 

ebből fakadó félelmei miatt motiválatlan a mozgásos megnyilvánulásokra. Szétálló 

karokkal vagy éppen ökölbe szorított kézfejjel végzi a mozgásokat. Mozgása nem 

folyamatos, inkább bizonytalan és feltűnően pontatlan. Lehet darabos (mackós), állandóan 

csetlő botló, de lehet túl óvatos, semmit ki nem próbáló, szinte „futni” sem tudó. 

 

A finommotorika zavarai 

A finommozgások jól megfigyelhetők az ábrázolás foglalkozásokon, rajzolásnál. A szem-

kéz koordináció bizonytalanságából adódik a pontatlan kivitelezés, az eszközök ügyetlen 

használata. 

– Az ujjak, kéz, kar izomzatára görcsösség jellemző (remegés, görcs, túl alacsony 

feszültség) 

– A száj izomműködése renyhébb (nem tud fújni, cuppantani, csettinteni) 

– Szem környéki izmok területén (képtelen tekintetét rögzíteni, szemmel fixálni, tárgyat 

követni) 

Ő az, aki ügyetlenül vagy egyáltalán nem tud gombolni, cipzárt felhúzni, cipőt befűzni, 

megkötni, rajzolásnál vonalvezetése bizonytalan, vágása, fűzése bátortalan. 

 

A cselekvés irányításának zavarai 

A következő fogalmakat gyakran a tanulási zavarokkal (pl. diszlexia, diszgráfia, 

diszkalkulia) küzdő gyerekek hiányosságait említve szokták a szakemberek használni. 

– Fejletlen testséma: bizonytalanság a test felépítése, a testfogalom körében, elégtelen, nem 

megfelelő a testtudat. 

– Bizonytalanság a téri irányokban: nem tudja megkülönböztetni a jobb-bal relációt. 

– A téri emlékezet fejletlensége, rossz tájékozódás. 

– A történések időbeli sorrendjének megállapítása nehezített. 

– Nincs kialakult dominancia: nem ismerhető fel, melyik félteke domináns. 

– Nehézségek a test középvonalán történő átnyúláskor: a gyermek kerüli az átnyúlást, a test 

középvonalától balra bal kézzel, jobbra jobb kézzel rajzol. 

– Gyenge bilaterális mozgáskoordináció: a két testfél együttműködési képtelensége: kezek, 

lábak diszharmonikus mozgása pl. járás közben. 

– Motorikus gátoltság: a mozgások kivitelezésének meglassúbbodásában nyilvánul meg. 

– Motorikus hiperaktivitás: szinte megállás nélkül, állandóan mozog, képtelen egy helyben 

ülni. 

 

Hiperaktivitás 

A hiperaktivitás 5-6 éves kortól diagnosztizálható, a viselkedés három fő területén jelenik 

meg: 

– Motorium 

• A gyermek megállás nélkül futkározik, a helyiség bútorait rendszeresen mászókának 

használja. 
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• Képtelen egy helyben ülni. 

• Még ülő helyzetben is izeg-mozog, nehezen marad meg a helyén. 

• Alvás közben is sokat mocorog, nyugtalan. 

• Mindig úton van, állandóan mozog, mintha „motor hajtaná”. 

– Impulzivitás 

• Gyakran előbb cselekszik, mint ahogy gondolkodna. 

• Feltűnően gyorsan és sokszor vált át egyik cselekvésről a másikra. 

• Feladatait, munkáját képtelen megszervezni. 

• Szinte állandó ellenőrzést igényel. 

• Nehezen tudja kivárni, míg egy játékban vagy csoportban sorra kerül. 

• Gyakran közbeszól. 

– Figyelemzavar 

• Gyakran nem tudja befejezni, amit elkezdett. 

• Gyakran nem figyel oda. 

• Figyelme könnyen elterelhető,. 

• Képtelen koncentrálni folyamatos figyelmet igénylő feladatra. 

• A játék sem tudja lekötni, nem tud tartósan játszani egy játékot. 

 

A tanulási zavarral küzdő gyermek személyisége 

Ráutaló jelek lehetnek: 

– A gyerekek nem képesek viselkedésüket a szociális követelményeknek megfelelően 

szabályozni. 

– Alacsony a tolerenciaszintjük. 

– Gyenge a tanulási érdeklődésük. 

– Nem megfelelő a megismerő aktivitás szintje. 

– Hibás az önértékelésük. 

– Szorongóak. 

– Érzelmileg labilisak. 

– Nehezített a társas beilleszkedésük, kapcsolódásuk. 

 

Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia 

Diszlexia-veszélyeztetettek lehetnek azok a gyerekek, akik hároméves koruk után 

kezdenek beszélni, illetve nagyon hibásan beszélnek. 

A diszlexia a leggyakoribb tanulási zavar. Nincs olyan tünet, amely csak a diszlexiásokra 

jellemző. 

Nem mondhatjuk egyetlenegyre sem, hogyha az előfordul, akkor a gyerek diszlexiás. A 

tünetek mennyisége és súlyossága a meghatározó. A következő tünetek közül 

természetesen nem mindegyik fordul elő egy adott gyereknél. Ha ezek közül csak egy 

fordul elő, akkor nem is lép fel diszlexia, mert az idegrendszer kompenzálni tudja azt. A 

diszlexia „multifaktoriális” jelenség, több tényező együttes hatása nyomán lép fel. 

 

A befogadás előkészítése 

Részképesség zavarral küzdő gyermek szinte minden óvodai csoportban található. 

Problémája csak az óvodai oktató-nevelő munka folyamatában kerül felszínre. Ha az 

óvodai csoportban olyan gyermeket találunk, akiknél vizsgálataink, megfigyeléseink 

alapján részképesség-hiányokat fedezünk fel, bármilyen enyhék a tünetek, foglalkoznunk 

kell velük. Az óvónőnek felkészültsége és tapasztalata szerint mérlegelnie kell, hogy a 

fejlesztést el tudjae végezni, vagy szakember segítségét kéri a fejlesztéshez. 

Együttműködési lehetőségek 
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Az óvodapedagógus 

Ahhoz, hogy az óvodapedagógus a fenti követelményeknek megfeleljen, először a 

gyermeket és annak környezetét, szociális hátterét kell megismernie. Ehhez nyújt 

segítséget a családlátogatás, ahol képet kap a gyermek környezetéről, a szülők nevelési 

felfogásáról, nevelési problémájáról, és nem utolsó sorban benyomásokat szerez a 

gyermekről. 

 

Gyógypedagógus 

Felméri a gyerek képességeit, részletes vizsgálatokat végez, amely alapján elkészíti a 

fejlesztési tervet, meghatározva a legfontosabb tennivalókat. Aki az integrált fejlesztésben 

tapasztalatokkal rendelkezik, segíti a fejlesztést, figyelemmel kíséri a gyermek haladását. 

Közreműködése kiterjed az óvodapedagógusok felkészítésére, a fogadó óvoda sajátos 

teendői ellátásának tervezésére, folyamatos tanácsadásra, amely az óvodai nevelőmunkán 

túl a szülők és az óvoda együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez. 

 

Logopédus 

A részképességek körében is kiemelt jelentőségűek a beszédészlelés és beszédmegértés, a 

hangzódifferenciálás, a fonológiai tudatosság, figyelmi és emlékezeti teljesítmények, az 

észlelési szerveződés, a soralkotás és más megismerő funkciók. E funkciók hiányos vagy 

zavart működése indokolja személyének, jelenlétének fontosságát, hiszen e részképességek 

működési következményeként értelmezik a diszlexiát. 

 

Gyógypedagógus utazótanár és gyógypedagógiai asszisztens 

Közvetlen szakmai segítséget nyújthatnak. 

 

Óvodapszichológus 

Közreműködése elengedhetetlen a következményesen kialakuló magatartásproblémák 

kezelésében. 

 

Szülők 

A részképesség zavarok azonosítását segítheti a szülőkkel folytatott beszélgetés és 

folyamatos együttműködés. Kisgyermekkori sérülések, súlyos magas lázzal járó 

betegségek okozhatnak kisebb idegrendszeri eltéréseket, amelyek az egyébként egészséges 

gyermek megfelelését akadályozhatják. 

Nagy segítséget jelenthet, ha a szülők elmondják, ami zavarja őket gyermekük 

fejlődésében, illetve amire felhívták már mások a figyelmüket. A szülők rendszeres és 

részletes felvilágosítása és állandó megerősítésük a fejlesztés ideje alatt segíti a gyereknek 

a családba és más közösségekbe való beilleszkedését is. Együttműködésük elnyerésével 

lehet közös munkánk hatékony, ez pedig a gyerek közös fejlesztése miatt nagyon fontos. 

 

Mozgásfejlesztés 

A részképességzavaros gyermekek terápiájában kiemelt szerepet kap a mozgásfejlesztés. A 

mozgás az egyik legfontosabb eszköz, amelynek a segítségével hatni lehet az 

idegrendszerre. 

A terápia célja a hibás funkciók leépítése, helyes irányba terelése. 

Az óvodában kiemelt mozgásfejlesztés két területen valósul meg. A szabad játékban a 

gyerek spontán, természetes mozgása közben, a kötelező testnevelési foglalkozásokon. A 

mozgásfejlesztésben legalapvetőbb követelmény, hogy a gyermekek jó közérzettel, jó 

hangulatban (érzelmileg motiváltan) vegyenek részt a mozgásos feladatokban. 
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A nagymozgások fejlesztése 

Minden motoros feladatnál a legfontosabb az ismételt gyakorlás. A feladatokat célszerű 

részekre bontani, és az egyes elemeket külön gyakoroltatni. Minden lépést könnyedén 

vezessünk be, és fokozatosan tegyük egyre nehezebbé a feladatot! 

- járás 

- futás 

- ugrás 

- kúszás, mászás 

 

Egyensúly gyakorlatok 

A gyermekek szeretnek a Body-rollba bújva gurulni, a plédbe fekve „hinta-palintát” 

játszani, a lelógó kötélen hintázni, a hintaszékben és a hintalovon ringatózni. A gyermekek 

azért végzik ezeket a mozgásokat, mert ez kellemes számukra, az idegrendszerük igényli 

ezt, ezért öngyógyító hatásuk is van. 

Jól felhasználható, javasolt eszközök 

– Füles labda 

– Body-roll 

– Különböző hinták 

– Ugróasztal 

– Billenő lépegető 

– Elefánttalp 

– Forgókorong 

 

A finommotorika fejlesztése 

Az óvodai játéktevékenységekben nagyon sok lehetőség nyílik a finommotorika spontán 

fejlesztésére, pl. ábrázolási technikák gyakorlása: gyurmázás, tépések, ragasztások, varrás, 

apró gyöngyök fűzése, kicsi elemekből építés, konstruálás, babák öltöztetése, barkácsolás 

stb. Ezekhez a tevékenységekhez a helyet a csoportszoba rendszeres átrendezésével tudjuk 

biztosítani. Emellett a mindennapos tevékenységek is számos lehetőséget kínálnak a 

fejlesztésre, (pl.: öltözködés – gombolás, cipőfűzés). A tevékenységek elé vagy épp 

levezetésként rendszeresen iktassunk be kézlazító gyakorlatokat, amelyek oldják a 

görcsösséget (pl.: ujjtorna mondókával). 

 

Testséma fejlesztése 

Az egyes testrészek téri elhelyezkedéséről, más testrészekhez való viszonyáról különböző 

utakon kapott visszajelzések révén alakul ki a megfelelő belső kép. Az agyban nincs a 

testvázlatnak megfelelő kész belső modell, ezt a fejlődés során kell kialakítani. Ehhez 

szükséges a gyermek saját testének, testrészeinek ismerete, ezek helyzetéről-mozgásáról 

kialakult belső élmény, az egyes testrészek tapintásos megtapasztalása, mozgásuk során 

átélt kinesztéziás élmény és felismerésükkel a vizuális ingerek. 

A részképesség zavaros gyermekeknél gyakran előfordul az oldaliság zavara (a két testfél 

hiányos lateralizációja, kialakulatlan kezesség). 4-5 éves kor körül már el kell döntenünk, 

melyik a domináns kéz. Több héten keresztül figyeljük meg, hogy a gyermek spontán 

melyik kezét használja! (Kérjük a szülőket, hogy otthon is tegyék ezt meg!) Ha a két kéz 

használati aránya között alig van különbség, akkor forduljunk szakemberhez! 

 

Lateralitás 
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Az oldaliság fejlesztésénél fontos a fokozatosság betartása. Először az azonos oldali 

testrészekkel foglalkozunk, csak később történnek a keresztirányú érintések. Ügyeljünk 

arra, hogy kezdetben a gyermekek frontálisan helyezkedjenek el, az óvodapedagógus 

mindig tükörképpel szemléltessen: ami a gyerekeknek bal, azt ő jobb oldalon mutassa! 

 

Percepciófejlesztés 

A percepció fejlesztését 3-4 éveseknél elsősorban a mozgás és a testséma fejlesztésén 

keresztül valósíthatjuk meg. 5-6 éveseknél már célzott, direktebb fejlesztésre is lehetőség 

van. 

Minden szakasz természetes velejárója a nyelvi fejlesztés, a vizuális jellemzők nyelvi 

kifejezőjének megtanítása, a szókészlet ilyenfajta bővítése. 

 

Vizuális fejlesztés 

A fejlesztés célja, hogy a gyermekek sok mozgással, cselekvéssel a különböző észlelő 

funkciók (látás- hallás-tapintás) együttműködtetésével az őket körülvevő világról egyre 

pontosabb ismereteket, sokrétűbb tapasztalatokat szerezzenek. 

– A szemmozgás tudatos kontrolljának kialakítása és erősítése 

– A szem fixációs működésének erősítése 

– Vizuális zártság-egészlegesség észlelésének alakítása „Mi hiányzik?” 

– Vizuális időrendiség felismertetése: képeken elmesélt történetek kirakása (Mi történt 

először?) 

– Vizuális ritmus: legkülönbözőbb vizuális minták folytatása 

– Vizuális helyzet, pozíció felismertetése 

– Vizuális memória fejlesztése 

 

Az alaklátás és formaállandóság fejlesztése 

A feladatok keretében sokféle forma, tárgy karakterjegyeit ismertessük meg a 

gyermekekkel. Adjunk segítséget ahhoz, hogy ezeket a formákat felismerni, rendszerezni 

tudják. Minden azonosságot kereső feladat esetében hívjuk fel a figyelmet az adott 

formának a többitől való különbözőségére, a különbség mibenlétére. 

 

A tapintásos észlelés fejlesztése 

A taktilis csatornák fejlesztése során fokozzuk az ujjak tapintási érzékenységét, tapintásos 

tapasztalatszerzéssel finomítjuk a formaérzékelést, pontosítjuk a finommozgásokat. 

 

A térészlelés-térbeli viszonyok felismerésének fejlesztése 

A fejlesztésben mindvégig alapvető szerepe van a tér mozgásos fejlesztésének: a téri 

irányok mozgásos követésének, a különböző téri helyzetek mozgásos megélésének, az 

egyensúlyérzék fejlesztésének. 

A motoros alapok mellett döntő befolyással bír a testséma. Ezen belül a test 

koordinációjának 

– személyi zónájának alakítása. A test függőleges és vízszintes zónájának megtanítása, az 

oldaliság megerősítése teszi lehetővé a térirányok saját testen való helyes megítélését, és ez 

teszi képessé a gyermeket arra, hogy ezt a tudását átvigye a rajta kívül álló tárgyi világra. 

 

Hallási észlelés, hangzási analízis, szintézis fejlesztése 

Az olvasás-írás megtanulásához szükséges a hangok pontos észlelése, a jó hallás, a tiszta 

kiejtés, a hangok egymástól való megkülönböztetésének képessége. Az auditív fejlesztés 

fokozatosságának érdekében javasolt az alábbi sorrend betartása: 
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– Zörejek megkülönböztetése, hangutánzások 

– Állathangok felismertetése, a környezet, természet és hangszerek hangjai, hangok 

felismerése szavakban, szavak szótagokra, hangokra bontása, szavak felismerése 

magánhangzóiból 

– Ritmus visszaadás csukott szemmel 

– Szavak gyűjtése, amelyek azonos hanggal kezdődnek 

– Hány szót tudsz felsorolni, melyek úgy kezdődnek: ma…, ke… stb.? 

– Társak hangjának felismerése csukott szemmel 

– Erre csörög a dió! játék 

 

Verbális fejlesztés 

A részképességzavaros gyerekeket a szegényes szókincs, a bátortalan megnyilatkozás 

jellemzi, ezért szükségesek a célzott verbális fejlesztés gyakorlatai. Természetesen minden 

egyéb fejlesztési területhez kapcsolódó gyakorlat (és a mindennapi tevékenységek is) 

számtalan lehetőséget teremtenek erre, hiszen például a téri tájékozódással kapcsolatos 

szavak gyakoroltatása mellett a percepciófejlesztés során adódik alkalom a 

szómagyarázatra, a szókincs aktivizálására. A verbális fejlesztés célzott gyakorlatai 

hangsúlyossá teszik a beszédértés, a beszédkivitelezés és a nyelvi rendszer kiművelését. 

 

Emlékezetfejlesztés 

A külvilág ingereinek csak egy részére figyelünk, ezeket érzékeljük, és még az érzékelt 

információknak is csak egy részét tároljuk hosszabb-rövidebb ideig a memóriában. Azok 

az információk, amelyek az egyén számára lényegtelenek, nem ismétlődnek, illetve nem 

végez vele gondolkodási műveleteket, általában a rövid idejű memóriába kerülnek. Az 

emlékezetfejlesztő gyakorlatok a tanulás tartósságát, az idői tájékozódás fejlesztését, a 

gondolkodási funkciók erősítését, illetve a beszédteljesítmény fokozását célozzák. 

– A vizuális emlékezet fejlesztése 

– Az auditív emlékezet fejlesztése – Szövegemlékezet fejlesztése 

– Formaemlékezet 

 

Óvoda-iskola átmenet 

Alapvető követelmény, hogy csak azokat a gyerekeket iskolázzuk be, akik már alkalmasak 

az iskolai követelmények teljesítésére. 

Az óvodai nevelésben megkülönböztetünk prevenciós és korrekciós formákat. 

Korrekció: Általánosabb és ismertebb, amelyet a különböző problémák (viselkedési, 

teljesítménybeli) miatt felmentett és még egy évig óvodában tartott gyermekeknél 

alkalmazunk. Ezt meg kell előznie mindig olyan pszichológiai vizsgálatnak, amely 

pontosan behatárolja a lemaradás területét és mértékét. 

A korrekciós fejlesztés megtervezése az elakadás szintjéig lép vissza, és adekvát 

eljárásokkal rendezi a funkciózavarokat, elmaradásokat. Ehhez kell keresni speciális 

foglalkozási formákat és fejlesztő eszközöket. A teljesítményközpontúság helyett a 

környezet pontos észlelésére és minél gazdagabb motoros megtapasztalására kell 

lehetőséget teremteni. 

Prevenció: Alapvető célja a problémák megelőzése. Lényege, hogy az óvodába lépés 

pillanatától kezdődik, folyamatosan tart az óvodáskor végéig, és minden gyermekre 

kiterjed. A megelőzés azáltal lehetséges, hogy pontosan ismerjük azokat a pszichikus 

funkciókat, amelyek kibontakozását megcéloztuk, és ha eljárásaink illeszkednek az adott 

csoport életkori, érési sajátosságaihoz, ha a fejlesztést az életkorra legjellemzőbb 
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tevékenységi formához kapcsoljuk. Az óvodás gyermekek értelmi fejlődésében a 

„képszerű” észlelés megismerési funkciók dominálnak. 

Az óvodás gyermek számára a környezetéből annyi ismerhető meg, amennyi az 

érzékszerveivel felfogható. 

 

A prevenciós fejlesztés 

A fejlesztés közvetlen célja tehát az, hogy ezt az észlelést minél pontosabbá, 

differenciáltabbá, reálisabbá tegyük, és minimálisra csökkentsük a torzításokat. 

Az észlelési funkciók fejlesztését szolgálja, ha egyidejű alkalmat biztosítunk a gyermekek 

számára a motoros manipulációs megtapasztalásra is. Ez valóságossá teszi a mindenkori 

észlelési szintű megismerést. 

A 3–6 évesek értelmi fejlesztésének célja, hogy a periódus végére eljussunk a már említett 

„totális érzékelő apparátus ” kialakításához, amely minden esetben kísérője a motoros és 

észlelési megismerésnek. 

 

A szakértői bizottságok az arra alkalmas személyiségű gyerekek számára alapvetően nem 

szegregált iskolákat, hanem gondos mérlegeléssel az együttnevelést vállaló többségi 

iskolákat jelölik ki. 

 

XI. 

A program feltételrendszere 

 

1) Az óvoda személyi feltételei  

- Óvodánkban a nevelőmunkát 6 fő óvodapedagógus végzi a napi nevelés egész 

időtartamában.  2010. szeptember 1-től 1 fő gondozónő kerül felvételre a bölcsődés 

korú gyermekek nevelésére. Technikai alkalmazottaink: 3 fő dajka, 2 tálaló, aki 

egyben az étkezési térítési díjakat is beszedi. Dajkáink  rendelkeznek dajka-

szakmunkás vizsgával. A csoportokban felmenő rendszerben kialakult párok 

dolgoznak együtt. Mindez közös nevelőtestületi véleményezés és megbeszélés 

alapján. 

- Heterogén csoportokban dolgozunk jelenleg. A párok többnyire jól együttműködve, 

közös felelősséget érezve, gyermekszerető kollégák. Az óvónői pároknak a dajkákkal 

való kapcsoltok szorosan együttműködő. Az intézményben a csoportok, 
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mellékhelyiségek ízléses, otthonos megteremtésében nagy az összmunka az óvónők és 

dajkák között.2010. szeptember 1-től 1 óvodai-bölcsődei csoport kerül kialakításra, 

ahol a 2-3 évesek lesznek 1 csoportban. 

 

 

 A helyi óvodai nevelési program feltételrendszere 

 

 Az óvoda szerkezetének megfelelő személyi feltételek szükséglete. 

- Óvodánk személyi feltétele megfelelő. A három csoportban jelenleg 6 fő 

óvodapedagógus dolgozik, ez elegendő az óvoda 10 órás nyitva tartása idejére a két 

óra átfedési idő biztosításával. A megváltozott életvitel, a sok sérült, hátrányos 

helyzetű gyermekek fejlesztése, szükségessé teszik a speciális szakemberek jelenlétét. 

Ezért  egy óvónő  fejlesztő pedagógus végzettséget szerzett. A modern, hatékony 

óvodavezetés érdekében 1 fő óvoda-vezetői szakdiplomát szerzett. Minden évben 2-3 

óvodapedagógus vesz részt a Pedagógiai Intézet által szervezett továbbképzéseken. 

Óvonőink részt vettek a kompetencia alapú nevelés bevezetéséhez szükséges 

tanfolyamokon. 2 óvónőnk  a 60 órás gondozónői tanfolyamot elvégezte 2010. évben, 

tanúsítványt szereztek, mely szükséges az egységes óvoda-bölcsőde kialakításához. 
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2.Tárgyi feltételek eszközrendszere 

Eszközjegyzék a Bakonycsernyei Tagóvoda nevelési programjának 

megvalósításához 

(az eszközöket és felszereléseket a tevékenységeknek és a gyermekek létszámának 

megfelelően biztosítjuk) 

Tevékenység megnevezése Eszközök 

Játék Gyakorlójáték: húzogatós, tologatós 

játékszerek, autók,manipulációs játék 

eszközei, mágneses golyóvezetők, 

horgászbotok, halak, anyagokkal való játék 

eszközei: homok, kavics, papír, gyurma, 

termények, levelek, homok-víz asztal 

Konstruáló játék: Montessori-

torony,csavaros építőjátékok, műanyag és fa 

kockák, LEGO, DUPLO játékok, pötyi 

játék,tüsi játék  

Szerepjáték: a valóság tárgyainak, 

jelenségeinek kicsinyített eszközei. Pl.: 

babák, cumisüvegek, babaruhák, 

edények,műanyag és fa élelmiszerek, 

háztartási gépek, babakocsi, babaház, orvosi 

és fodrász eszközök,köpenyek,  közlekedési 

eszközök,szerelőtáskák, szerszámok, állat-

figurák, jelmezek, autók, autósszőnyegek, 

munkagépek, pénztárgépek, 

Szabályjátékok: társasjátékok, puzzlek, 

képkirakók, formakirakók, memória  

játékok, mágneses torony játékok, szín-

számdominók,labdák, szalagok, képes 

lottók, mesekockák, logikai játékok 

Udvari játék: hinták, csúszdák, mászókák, 

babaház, trambulin, homokozó játékok, 

kisautók, motorok, labdák, kisebb-nagyobb 

karikák, ugráló kötelek, biciklik, 

mókuskerekek. 

Sérülés specifikus fejlesztőjátékok a sajátos 

nevelési igényű gyermekek részére. 

Esztétikus eszköztárolók, fonott kosarak,  

Irodalom, anyanyelv Képes- és mesekönyvek,ismeretterjesztő 

könyvek állatokról, növényekről, 

foglalkozásokról, a tanyavilágról,  

leporellók, ujj és kesztyűbábok, jelmezek, 

állítható magasságú paraván, fejdíszek, 

mesedramatizáláshoz jelmezek, kellékek 

Ének-zene, énekes játék Ritmusfejlesztő és hallásfejlesztő 



Bóbita Tagóvoda-bölcsőde oldal 107 

 

 hangszerek, zenehallgatáshoz gitár, furulya, 

CD-k, magnó, dalosjátékok játszásához 

kellékek: fejdíszek, kalapok, kosarak, 

szoknyák, kendők. 

 

Vizuális nevelés 

 

 

Jó minőségű ecsetek festékek, 

gyurmák,gyurmatáblák, sodrófák, 

formanyomók,  agyag, ceruzák, zsírkréták, 

ollók, különféle méretű, színű és anyagú 

papírok, ragasztók, fonalak, textíliák, 

nyomdák, kavicsok, kövek, termések, 

termények, természetes 

anyagok,formalyukasztók, szövőkeretek, 

körmöcskék,nyomdák, szivacsok, 

szalvéták,üveglapok, üvegfestékek,szárító  

kocsi a kész munkák tárolására 

 

Mozgás 

 

 

 

 

tornaszoba eszközei: különböző méretű 

labdák, egyensúlyozó és billenő eszközök, 

kötelek, tornabotok, padok, zsámolyok, 

bordásfalak, tornaszivacsok, bóják, 

hengerek, babszákok, szalagok, Gerswald-

fal, trambulin 

A környező világ tevékeny megismerése A természeti és társadalmi környezet: 

diák,diafilmek különböző témakörökben, 

diavetítő, diavászon, érzékelő játékok, 

földgömb, nagyítók ,bogárvizsgálók, 

gyümölcsaszaló, kukoricapattogtató, 

robotgép, botmixer, villanyrezsó, homok-víz 

asztal, naprendszerünk bolygói 

makett,mikroszkóp, karos mérleg 

állatok, növények, emberek világa képkártya 

sorozat, akvárium,babaház makett, 

láthatósági mellények, forgalomirányító 

táblák 

Környezetünk mennyiségi, alaki, 

nagyságbeli és téri viszonyai:, mágnes 

táblák, sík- és térbeli formák, logikai 

készletek, szöges tábla, hosszúság- 

magasság szemléltetés eszközei, színes rúd 

készlet,MINIMAT készlet 

Környezetvédelem, környezetkultúra: 

komposztáló, virághagymák, virágmagvak, 

virágládák, palánták, locsolókannák, 

madáretetők, magvak, élősarok 

 

Munka jellegű tevékenységek 

 

 

gyermekméretű kerti szerszámok, 

lombseprű, gereblyék, lapátok, kisvödrök, 

napos kötények 
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Technikai eszközeink: laptopok, kazettás és CD magnók, videokamera, 

fényképezőgépek, lamináló gép, spirálozó gép, tv, videomagnó, számítógép, 

nyomtatók, fénymásolók, fax, számológépek, tűzőgépek, lyukasztók, ragasztópisztoly 

 

 

Az óvoda helyiségei, bútorzata, berendezése: Óvodánk 3 csoportos intézmény, két 

épületben működünk. A csoportszobák tágasak, világosak, a gyermeklétszámnak 

megfelelően rendelkezésünkre áll elegendő asztal, szék, játékok, játéktároló 

szekrények, ágyak. Minden gyermeknek otthonról hozott saját takarója, párnája, 

lepedője van, melynek huzatát hetente cseréljük. A gyermeköltözőben minden 

gyermek számára öltözőszekrény biztosított. A gyönyörűen felújított mosdóban jellel 

ellátott törölköző- és fogmosó pohár tartó, új tükrök, vécék, mosdókagylók, folyékony 

szappantartók állnak a gyerekek rendelkezésére. Foglalkoztató szobánkban az egyéni 

fejlesztéshez szükséges eszközeink biztosítottak. Tornaszobánkban minden gyermek 

számára elegendő eszközünk van a mozgásfejlesztés megvalósítására. Orvosi szobánk 

nincs, de az óvodaorvossal kötött megállapodási szerződés szerint az óvoda közelében 

lévő Anya- és csecsemővédelmi központ helyiségében végzi az óvodások 

egészségügyi ellátását. Mindkét épületünkben külön gazdasági irodánk van, melyben 

alakítottuk ki az elkülönítő szobát is a beteg gyermekek számára. A vezető iroda a 

nevelői szobával közösen kialakított. A dolgozók részére felnőtt öltözők, vécék, 

öltözőszekrények biztosítottak. Óvodaudvarunk 2 van, tágasak, fűvel borítottak, az 

árnyékos és napos területek aránya megfelelő. Az udvari játékok alkalmasak arra, 

hogy a gyermekek kedvük szerint csúszdázzanak, hintázzanak, labdázzanak, 

kergetőzzenek, vagy homokozzanak. Motorozhatnak, biciklizhetnek a 60 m
2
 területű 

fedett, gumilappal burkolt motoros pályán. A játékok száma a gyermeklétszámnak 

megfelelő.  

- A gyermekek biztonságára különösen ügyelünk, a kapun  biztonsági  retesz található, 

a bejárati ajtó csengős rendszerrel működtetett.   

 

 

 

 

 

 

XII. 

Az óvoda szakmai dokumentumai 
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Az óvoda   helyi nevelési programja az óvodában elsőszámú szakmai dokumentummá 

válik. Ezt a dokumentumot, a tagintézmény vezető  segíti úgymond „aprópénzre váltani a 

csoportban dolgozó óvónők számára. Az évenként elkészülő tervével hidat képez, az óvoda 

nevelési programja és az óvónők nevelési fejlesztési terve között. A tagintézmény vezető  

pedagógiai – működési terve, az óvoda szakmai, működési dokumentuma, amely részletezi 

éves viszonylatban  a feladatokat. Az éves tervet, a tagintézmény vezető az új nevelési év 

megkezdése előtt ismerteti a nevelőtestületi értekezleten. Ennek alapján a csoportban 

dolgozó óvónők megtervezik a csoportjuk fejlettségi szintjének megfelelő, az óvoda 

nevelési programja alapján a csoportjuk nevelési, fejlesztési programját, amit tovább 

bontanak gyermekenként, és elkészítik az egyéni fejlődést-fejlesztést rögzítő 

dokumentumokat.  / Lsd.: FEJLŐDÉSI NAPLÓ annyi, ahány gyerek, 5 éveseknek Motoros 

képességek mérő lapok, kompetencia mérő lapok adott csoportban/ 

 

 HOP 

 Az óvoda pedagógiai – működési terve tartalmazza a : 

 Bevezetőt, amelyben kifejthető a közvetlen környezet bizonyos elmozdulásai: 

 Helyzetfeltárást /tartalmazza az előző év elemzését, értékelését:  

 Az új év nevelési feladatait 

- Átfogó, fő feladatokat / programfejlesztés, gyermekvédelem, továbbképzés, 

munkaközösségi tevékenységek stb/ 

- Konkrét feladatokat / a fenti feladatok lebontása, felelősi rendszer megtervezése / 

 

 

 Egészség- és környezetvédelmi feladatokat 
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A gyermekek gondozottsága, szokásrendszerek, táplálkozás, környezetvédelem, baleset-

megelőzés, környezetfejlesztés a gyermekek alkalmazkodása: a helyes viselkedés. 

 Kapcsolattartást  

/A külső, belső kapcsolatok, szakmai információk áramoltatása /  

 a nevelőmunka ellenőrzését, elemzését, értékelését 

/vizsgált terület tartalma, kire terjed ki, időpontok, módszerek / 

 Egyéb szolgáltatásokat 

/Tartalma, célja, fejlesztési programja, a közreműködők köre / 

 A nevelőtestületi értekezleteket 

/Témája, feladatok elosztása, időpontjai / 

 

 

III. A gyermekcsoportok nevelési-fejlesztési programja 

Tartalmazza: 

 A gyermekcsoport szokás – szabályrendszerét 

/napirend, hetirend, az eszközök helye, használata, együttélési szabályok, érintkezési 

szokások, gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt között / 

 Eseménytervet – Tervezési időkeret 3 hónap:  

/ünnepek, kirándulások, mozgás-sport programok, óvoda-család programjai, egyéb 

szervezési, beszerzési feladatok / 

 Tevékenységi tervet – Tervezési időkeret: havonta, évente/a fejlesztés célja, feladata, 

tartalma / 

IV. Az egyéni fejlődés-fejlesztés dokumentumai: / FEJLŐDÉSI NAPLÓ  ( ahány 

gyermek annyi ) 
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Tartalmazza: 

 A gyermek anamnézisét 

 Az óvónők megfigyeléseit 

 A fejlesztés programját 

 Mérési eredményeket  

 Orvos, védőnő, pszichológus, logopédus feljegyzéseit stb. 

Tervezési időkerete: folyamatos 

Motoros képesség mérő lapok 5 éveseknek 

Tartalmazza a gyermek mozgásfejlettségére vonatkozó méréseket 

-év elején 

-év végén 

- a szükséges fejlesztés irányát 

-a bekövetkezett fejlődés mutatót 

Kompetencia mérő lapok adott csoportra vonatkozóan, ahány gyermek annyi 

Tartalmazza: 

-év elején 

-év végén  

a szociális, értelmi,verbális,testi képességek, finommozgások adott időszakra vonatkozó 

szöveges értékelését 
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Dokumentumok 

 

 

 

 

Az óvodai nevelés országos alapprogramja 

 

Központi 

 

Az óvoda nevelési programja 

 

Helyi 

 

Az óvoda pedagógiai, működési terve 

(az óvoda éves munkaterve) 

 

 

a gyermekcsoport nevelési-fejlesztési programja 

(annyi, ahány csoport működik a óvodában) 

 

 

az egyéni fejlődés-fejlesztés dokumentumai 

(annyi, ahány gyermek jár az óvodába) 
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XV. 

 

Felhasznált irodalom 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja  

Helyi Óvodai Program 

2003. évi LXI. Törvény a közoktatásról szóló 1993. Évi LXXIX. törvény módosításáról 

Elméleti alapvetések (Óvodai nevelés kompetenciaterület) 

Éves vezetői munkatervek 

Nevelési, szülői értekezletek jegyzőkönyvei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék 
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