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BEVEZETŐ 

 

 

Székács József Evangélikus Óvodánk evangélikus egyházi fenntartású, ökumenikus nyitottságú 

óvoda.  

Nevelőmunkánkat egyénileg írott Helyi Óvodai Pedagógiai Programunkra alapozzuk, amely 

program az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára és a Magyarországi Evangélikus 

Egyház Oktatási Törvényeire épül. 

Első keresztyén Nevelési Programunk alkotója Révész Józsefné, evangélikus óvodánk első 

vezetője. 

A jelen Pedagógiai Program az eredetinek az Alapprogram aktuális változásai értelmében 

módosított változata, amely kiegészül a kompetencia alapú óvodai nevelés alapelveivel. 

Pedagógiai Programunk magába foglalja az óvodánkban folyó nevelési munka irányelveit, 

melyek megegyeznek az Alapprogram által meghatározott követelményekkel és kiegészülnek a 

keresztyén pedagógia értékeivel. 

A hitre nevelés, a keresztyén életre nevelés, a keresztyén erkölcsiség kialakítása komplex 

módon áthatja nevelőmunkánk egészét, melynek során arra törekszünk, hogy sok színes 

esemény, változatos rendezvények, ünnepélyek, nyílt napok, tarkítsák a nevelési évet, a 

hétköznapok során pedig tartalmas nevelőmunka, építő jellegű benyomások és tapasztalatok 

segítsék a gyermekek testi, szellemi és lelki fejlődését. 

A keresztyén pedagógia alapjaira építkezve, hitbeli meggyőződéssel, az Úr Isten 

gondviselésében és szeretetében bízva végezzük a kisgyermekek közötti szolgálatunkat és ezt a 

szellemiséget igyekszünk példaként tükrözni a gyermekek és a családok felé is: 

 

„ Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert Ő munkálkodik.”  (Zsolt. 37,5) 
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KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

 

 

Óvodánk nevelőtestülete vallja, hogy a gyermekek között végzett szolgálatunk csak a feltétel 

nélküli szeretet közvetítésében valósulhat meg. Arra törekszünk, hogy a Biblia tanítását ne 

csak szavakkal, hanem életvitelünkkel is közvetítsük a körülöttünk élők felé. 

Jézus Krisztus, mint nevelő, mindannyiunk számára eszménykép. A gyermekek lelke, lelki üdve 

felett nem rendelkezünk, de a legtöbbet tehetjük értük: 

Kézen fogva az Úr Jézushoz vezetjük őket! 

 Fontos számunkra, hogy evangélikus óvodánk olyan hely legyen, ahol a gyermekek keresztyén 

közösségben élő hitre juthatnak. 

 Ez a keresztyén életforma egyben azt jelenti, hogy gazdag és áldott lehetőségeket kínálunk 

arra, hogy együtt éljük át Isten végtelen szeretetének és gondoskodásának jeleit a 

mindennapokban. Az alábbi ige biztatás a számunkra: 

 

 „Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt. 28,20) 
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1. AZ ÓVODA ADATAI 

 

Az óvoda hivatalos elnevezése:  Székács József Evangélikus Óvoda  

Általános Iskola és Gimnázium 

Az óvoda elérhetőségei:  

– Cím:  5900 Orosháza, Hajnal u. 7. 

– Telefon:  06-68-512-590 

– Fax:  06-68-512-591 

– E-mail:  hajnalov@lutheran.hu 

– Honlap:  hajnalov.lutheran.hu 

Az óvoda fenntartója: Orosházi Evangélikus Egyházközség      

– Cím:  5900 Orosháza, Thék Endre u. 2. 

– Telefon:  06-68-412-402 

Az óvodai csoportok száma: hat gyermekcsoport 

Az óvoda vezetője, a program benyújtója: Vajer Tímea 

Alapító okirat kiállításának időpontja:  2011.05.31. 

Működési engedély kiállításának időpontja és száma: 2016.03.23., BE/08/294-2/2016 

  

mailto:hajnalov@lutheran.hu
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2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA, HELYZETKÉP 

 

 

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától 

száll alá,” (Jak 1,17) 

 

Óvodánk 1978. szeptember 1-jén, önkormányzati fenntartású óvodaként kezdte meg 

nevelőmunkáját. Kifejezetten óvodának készült az épület és ezt a funkciót töltötte be az évek 

során, közben jelentősen átalakult, megújult.  

A magas gyermeklétszám a kezdetektől napjainkig, mindig jellemző volt óvodánkra.  

Az itt végzett pedagógiai munka jó hírét az 1991-ben megkezdett egyházi nevelés tovább 

erősítette. A szülők kérése, valamint az Magyarországi Evangélikus Egyházzal kialakított 

kapcsolat jelezte az egyházi óvoda iránti igényt. 1991–1994-ig felmenő rendszerben egyházi 

tagozatos csoportok indultak. 

1994. április 24-én – a városalapítás 250. évfordulóján – Dr. Harmati Béla a Déli 

Evangélikus Egyházkerület akkori püspöke egyházi óvodaként szentelte fel óvodánkat. 

1995. szeptember 1-től intézményünk ökumenikus nyitottságú egyházi óvodaként folytatta 

működését, Evangélikus Hajnal Óvoda néven, az Orosházi Evangélikus Egyházközség 

fenntartásában. 

A bajor-magyar evangélikus testvérkapcsolat révén a kezdeti években óvodánk jelentős 

anyagi segítséget kapott a Bajor Tartományi Egyháztól, valamint iránymutató szakmai 

segítséget a keresztyén szellemű nevelés terén már nagy tapasztalattal rendelkező bajor 

evangélikus óvodáktól. Óvodapedagógusaink bajorországi továbbképzések, bajor evangélikus 

óvodákban tett látogatások során sajátíthatták el a keresztyén szellemű kisgyermeknevelés 

alapjait. A Bajor Tartományi Egyház illetékes vezetői óvodánkat modell óvodának 

választották, így éveken keresztül óvodánk nevelőközössége nyújthatott szakmai segítséget az 

újonnan létesülő magyar evangélikus óvodáknak. Modell óvodaként szakmai munkánk 

komoly elismerést kapott. 

2008. szeptember 1-jétől fenntartói döntés alapján óvodánk összevonásra került a helyi 

Evangélikus Általános Iskola és Gimnáziummal. Ettől kezdve iskolánkkal együtt, többcélú 

összevont intézményként szolgáljuk városunkban a keresztyén oktatásügyet. 
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2009. szeptember 1-jétől intézményünk felvette Székács József néhai evangélikus püspök 

nevét, ezáltal a Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium nevet 

kapta. 

Óvodánkban 6 gyermekcsoportban folyik a nevelőmunka, 180 kisgyermek számára tudunk 

helyet biztosítani.  A város legnagyobb óvodája és egyben a Magyarországi Evangélikus 

Egyház legnagyobb óvodájaként végezzük szolgálatunkat. Esztétikusan kialakított, különleges 

térkiképzésű, galériás csoportszobák, igényes gyermekmosdók, sószoba és tágas, füves, 

biztonsági előírásoknak megfelelő udvari játszótér szolgálja a gyermekek kényelmét, 

komfortérzetét.  

A város óvodái között elfoglalt helyzetünket tekintve meggyőződésünk, hogy egyházi 

óvodánk hiányt pótol és jogos szülői igényt elégít ki.  
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3. AZ ÓVODA JÖVŐKÉPE 

 

 

„Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek.”  

(Kol 2,3)                                                                                              

 

Meggyőződésünk, hogy az óvodánkban megvalósított nevelőmunkával missziós feladatot is 

végzünk, hiszen közvetítjük a kisgyermekek és családjaik felé Isten szeretetének örömhírét. A 

szakmai színvonalra való törekvés fontossága mellett szeretnénk, ha megmaradna 

legfontosabb irányelvünkként a keresztyén szellemű nevelés, amit az az értéktöbblet tesz 

lehetővé, hogy evangélikus egyházi óvoda vagyunk. 

A jövőben is a leghangsúlyosabb nevelési területnek tekintjük a lelki nevelést. Törekszünk az 

értékes lelki tartalmakat hordozó együttlétek biztosítására és a gyermekek életkorának 

megfelelő bibliai ismeretek átadására. 

Óvodánk nevelőmunkájának további fejlődési irányát elsősorban a gyakorlatban bevált 

pedagógiai eljárások mentén kívánjuk kijelölni.  

A színvonalas pedagógiai munka biztosításához óvodapedagógusaink számára állandó 

szakmai megújulásra van szükség, ennek érdekében óvodapedagógusaink továbbképzése 

folyamatos. 

Intézményünk sikeresen pályázott a TÁMOP 3.1.4 pályázaton, ennek köszönhetően a 

2009/2010-es nevelési évtől beépült nevelőmunkánkba a kompetencia alapú készség- és 

képességfejlesztés. Helyi Óvodai Pedagógiai Programunkba a 2010. évi módosítás során 

beépülő innováció megőrzi az addigi gyakorlat értékeit, ugyanakkor a kompetenciát, mint 

aktív cselekvő gyakorlatot kulcsfogalomnak tekinti. Felkínál egyfajta pedagógiai szemléletet 

– mely az inklúzió, megjelöli a hozzá vezető utat – ami az integráció és megmutatja a 

megvalósítás módját, gyakorlatát – ami a differenciálás. 

Helyi Óvodai Pedagógiai Programunk és a Kompetencia alapú óvodai programcsomag 

szemléletben, alapelvekben, célokban, feladatokban, nevelési módszereiben és eszközeiben 

egyaránt harmonizálnak, ezért a kapcsolódási pontok mentén, a két program illesztése 

egymást támogató, erősítő rendszerré formálható. 

Ezáltal innovatív nevelőközösségünk számára biztosítottá vált a lehetőség, hogy a megkezdett 

úton haladva, megújult szakmai tudással végezhesse a 21. század szellemiségének megfelelő 

pedagógiai munkáját.  
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A magas színvonalú pedagógiai munka és óvodánk tárgyi feltételeinek optimális alakítása, 

biztosítása együttesen segítenek minket abban, hogy gyermekeink személyiségformálását a 

teljesség igényével valósítsuk meg az óvodás évek alatt. 

Óvodánk az egyházi intézménnyé való átalakulás első éveiben a Bajor Tartományi Egyháztól 

kapott anyagi támogatásnak köszönhetően kapta új arculatát és azóta is folyamatosan 

törekszünk a fejlesztésre, sőt most már az uniós elvárások teljesítésére is. Szükségszerű, 

fontos beruházásként valósult meg 2012-ben az óvoda külső nyílászáróinak cseréje. 

Óvodánk rendelkezik a törvényben előírt eszközállománnyal. Célunk a meglévő felszerelések, 

a tárgyi környezet további gazdagítása.  

Óvodaépületünk további felújítását az állagmegóvás, karbantartás, energiatakarékosság 

szempontjait figyelembe véve végezzük. Terveink megvalósításának az aktuális költségvetés 

és reményeink szerint esetleges sikeres pályázatok anyagi forrásai biztosíthatnak lehetőséget. 

Az óvoda tárgyi feltételeinek fejlesztése a pedagógiai munka minőségi fejlődését támogatja. 
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4. ÓVODA-, GYERMEK- ÉS PEDAGÓGUSKÉP 

 

4.1. Óvodaképünk 

 

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az 

Isten országa.” (Mk 10,14) 

 

Az ember számára nélkülözhetetlen az a kapcsolatrendszer, amelyet életünkben Isten jelenléte 

garantál. Evangélikus egyházi óvodánk az a hely, ahol gyermekeink találkozhatnak az élő 

Istennel. A mi feladatunk, hogy gyermekeinket elindítsuk a hozzá vezető úton.  

Gyermekeink lelki nevelésére gondosan odafigyelve igyekszünk elvetni kicsi szívükben a 

gyermeki hit apró magvacskáját, és egy harmonikus rendben élve olyan értékeket közvetíteni, 

amelyekbe talán későbbi életük során is kapaszkodhatnak.  

Fontos funkciója óvodánknak a hitre nevelés. Ezen felül az óvoda óvó-védő, szociális, nevelő-

személyiségfejlesztő funkciókat tölt be. 

Óvodánk biztosítja a gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Pedagógiai 

tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a kisgyermekek környezettudatos 

magatartásának kialakulását. Közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez 

szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. 

Nevelőmunkánk súlypontjai: 

1. Keresztyén szellemű nevelés 

Ökumenikus nyitottságú, evangélikus szellemű nevelés. 

Lelki nevelés a gyermekek személyiségének kibontakoztatásával, az érzelmi élet 

kiteljesítésével, a pozitív személyiségjegyek erősítésével. 

2. Tevékenységközpontú nevelés 

Középpontba állítja a gyermeki tevékenységre épülő nevelést és ezt az elvet a teljes nevelési 

folyamaton keresztül kiemelten kezeli. 

Az önálló cselekvés, megtapasztalás útján segíti a gyermekeket új információkhoz, 

cselekvésben, élettevékenységekben fejleszti a gyermekek képességeit. A 

tevékenységközpontú nevelés az óvodás korú gyermekek szociális életképességét, életre 

nevelését minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli, a pedagógiai célok és feladatok 
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középpontjába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz 

kooperációra és kommunikációra kívánja képessé tenni óvodáskorban a gyermekeket. 

3. Kompetencia alapú nevelés 

A tevékenység által történő fejlesztés nem más, mint kompetenciafejlesztés. 

A kompetencia nemcsak lehetőséget jelent, mint a képesség, hanem a tényleges 

tevékenységvégzést is, ami megfelelő hozzáállást (attitűdöt) és motivációt is magában foglal.  

A kompetencia alapú nevelés megvalósítja a pedagógiai integrációt, inkluzív pedagógiát. Az 

ismeretközpontú nevelés-oktatásról a kompetenciák fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. 

Differenciált fejlesztés és értékelés történik. A cselekvéseken, a megtapasztaláson keresztül 

fejleszti a képességeket. Segíti a zökkenőmentes óvoda-iskola átmenet megvalósulását.  

4. A szülők bevonása az óvodai életbe 

Óvodánk a gyermekek nevelését a családi nevelés kiegészítéseként vállalja fel. 

Folyamatos kapcsolattartásra, partneri együttműködésre törekszünk az óvoda és a szülői ház 

között a mindennapokban.  

Igyekszünk a szülőket bevonni a tervezésbe, gyűjtőmunkába, közös játékokba, 

tevékenységekbe. 

Célunk a család–óvoda–gyülekezet kapcsolatrendszer kiépítése, erősítése; empátia, bizalom, 

segítőkészség alapján. 
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4.2. Gyermekképünk 

 

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsolt127,3)  

 

Mi is így tekintünk gyermekeinkre, mint az Úristen ajándékaira. A gyermek az Istentől kapott 

élet folytonosságának láncszeme, fejlődő életbimbó, amelyben az Istentől kapott halhatatlan 

lélek lakik. Minden kisgyermek egy individuum, egyéniség, sajátos tulajdonságokkal, 

értékekkel.   

Minden kisgyermeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki 

szükségletei vannak, a saját képességeiknek megfelelően fejlődnek és teljesítenek, ezért 

egyéni képességeikhez és szükségleteikhez igazodva igyekszünk gyarapítani a tudásukat, 

bővíteni ismereteiket, fejleszteni készségeiket, képességeiket, felkészíteni őket az iskolai 

életmódra. 

Ugyanazzal az elfogadó testvéri szeretettel tekintünk minden kisgyermekre, akik többek 

között abban azonosak, hogy különbözőek. Mindannyiuk számára befogadó nevelést és 

egyenlő hozzáférést biztosítunk. 

Óvodánk nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem 

egyéb értelemben. 

A gyermeknek alapvető joga születésétől fogva, hogy olyan nevelésben részesüljön, amelyben 

személyisége leginkább kiteljesedhet. 

Gyermekeink személyiségfejlődését a test, a lélek, az értelem egységében kívánjuk 

megvalósítani. 

Emberképünk 4 dimenziós. A teljesség felé vezető utak mindegyikét nyitva tartjuk és 

ápoljuk. 

Ez a négy fontos kapcsolatrendszer: 

- önismeret (viszonyuk saját magukhoz) 

- szeretetkapcsolataik embertársaikkal   

- viszonyuk a természeti és tárgyi környezethez 

- transzcendens kapcsolat a Teremtővel 

Célunk, hogy a nálunk nevelkedő gyermek a szabad játék keretei között, a cselekvés és 

megtapasztalás útján, az élmények feldolgozásával, az újraalkotás örömével maga is váljon 
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befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé, segítőkésszé. Tanulja meg elfogadni a 

különbözőségeket, legyen inkluzív. Legyen innovatív és kreatív, aki motivált az ismeretek 

megszerzésére, az alapkészségek és képességek birtokában legyen felkészült a tudásának 

gyakorlatban történő alkalmazására.  

Fejlődjön szabad és önálló emberré, aki Jézus Krisztusban, mint tükörképében 

megtalálja a maga tájékozódását és helyreigazítását. Ismerje meg Istent, aki szilárdan 

megtartja és vezeti élete nehéz, válságos pillanataiban is. 
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4.3. Pedagógusképünk 

 

„Légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban.” 

(1Tim 4,12) 

 

Óvodánk nevelőtestülete pedagógiai munkáját keresztyén felelősséggel, hitbeli 

elkötelezettséggel végzi.  

Óvónőink lelkisége követésre méltó minta kell, hogy legyen a gyermekek és a szülők számára 

is. A nevelőtevékenység a családgondozással, lelki gondozással válik teljessé. Ez csak Isten 

előtti felelősségvállalással valósulhat meg.  

Óvodásaink lelki szükségleteinek kielégítése nemcsak a hittan foglalkozásokon valósul meg, 

hanem az áhítatok, csendes percek során is, amikor a gyermekcsoport és a felnőtt mély, 

bizalommal teli együttléte a transzcendens kapcsolat létesítését is elősegíti. Az 

óvodapedagógus személye döntő befolyással bír a gyermekek hitéletének, istenképének 

alakulásában. A szülők után ő a tekintély, a követhető modell.  

A vallásos ismeretek elsajátítása, a lelki közösség megélése a gyermekcsoport életében 

megerősítő, pozitív élmény. Az alapvető, egyetemes keresztyén erkölcsi–etikai normák 

megismertetése a személyiségformálás fontos eszköze. A megbocsátás, elfogadás, 

együttműködés, együttérzés, a szeretetkapcsolatok apró jelei segítik a gyermekeket abban, 

hogy jó emberek, jó keresztyének legyenek. 

Hitüket vállaló, biztonságot, szeretetet sugárzó óvónőink bizalommal teli otthonos légkört 

teremtenek. Az óvodában dolgozó felnőttek mélyen átérzik az egyházi óvodai nevelés 

felelősségét, fontosságát. 

Óvodánkban szakmailag felkészült, korszerű pedagógiai eszköztárral rendelkező, rugalmas, 

innovatív, megújulásra törekvő és a változások kezelésére alkalmas, kreatív 

óvodapedagógusok végzik munkájukat, akik képesek az együttműködésre, egymás 

tiszteletére, megbecsülésére.  

Nevelőmunkánk valódi eredményességének alapvető feltétele, hogy életünk összhangban 

legyen az általunk meghirdetett keresztyén alapelvekkel.  
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5. HAGYOMÁNYAINK, ÜNNEPEINK 

 

 
„ Szenteld meg az ünnepnapot!” (V Móz 5,12) 

 

Óvodánk életét alapvetően az egyházi esztendő eseményei alakítják, ezért ünnepeink is 

elsősorban az egyházi ünnepekhez kapcsolódnak. 

Az óvodai nevelési év és az evangéliumokból ismert üdvtörténet elválaszthatatlanul 

kapcsolódik az óvodai élettérhez, a tevékenységekhez. 

Természetesen a hagyományos óvodai ünnepek, ünnepélyek is szerves részét képezik 

intézményünk életének. A hagyományosan évszakhoz kapcsolódó, a város életében jelentős, 

illetve a kiemelkedő állami ünnepek eseményei a gyermekek életkorának megfelelő módon 

jelennek meg. 

Az egyházi ünnepek alkalmai, nemcsak az óvodai élettérben zajlanak, hanem nagyszerű 

lehetőségek a gyülekezettel való kapcsolat kialakítására is. Az ünnepi istentiszteletek, melyek 

egyházi ünnepen való részvételt és egyben ünnepélyes óvodai eseményt jelentenek, mind egy 

formálódó közösség kialakulását segítik elő a szülői ház és az evangélikus egyházközség 

között. Ezzel segítjük a felnőtt gyülekezet és az óvodások szülei közötti együttműködést, 

magasabb szinten pedig a gyülekezet építését. 

A gyermekistentiszteleti és az egyházi ünnepi alkalmak, a közösen megélt keresztyén 

ünnepek különleges örömforrást jelentenek mindnyájunknak. E fontos események rendjét 

közösen alakítottuk ki, a nevelőtestülettel és a gyülekezet vezetőivel. 

Fontosnak tartjuk azokat az evangelizációs és igés alkalmakat, csendes napokat, amelyeken 

óvónőink is részt vesznek a gyülekezettel együtt.  

Ugyanilyen fontos, hogy a gyülekezet vezetése, presbitériuma és képviselőtestülete 

folyamatosan és személyesen is tájékozódjon óvodánk életéről.  
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Az egyházi esztendő ünnepei és a hozzá kapcsolódó események a következők: 

Reformáció ünnepe:    Templomlátogatás 

Ádvent:  Közös készülődés a csoportokban, nyílt nap a szülőkkel, közös ádventi 

gyertyagyújtások az óvodában, a csoportok közös részvétele a gyermekistentiszteleteken   

Mikulás:   Mikulás látogatása óvodánkban 

Karácsony: Közös ünnepi gyertyagyújtás a családokkal – karácsonyi ünnepélyek a 

csoportokban. 

Jézus Krisztus születésének ünnepén a gyülekezettel együtt ünnepi istentiszteleten való 

részvétel a szülőkkel és a gyerekekkel 

Vízkereszt:   Három királyok – Istentiszteleti részvétel a nagycsoportosokkal 

Böjti időszak: Nyílt nap a szülőkkel, a csoportok közös részvétele a 

gyermekistentiszteleteken 

Húsvét:    Feltámadás ünnepén a gyülekezettel együtt ünnepi istentiszteleten való részvétel a 

szülőkkel és a gyerekekkel 

Mennybemenetel:  Istentiszteleti részvétel a nagycsoportosokkal 

Pünkösd:   Óvodai ünnepélyes záróalkalom a templomban. 

Az egyházi ünnepekhez kapcsolódó időpontok az óvodai életet gazdagítják, színesítik, mert 

minden héten történik valami, ami az üdvtörténet egy újabb részével ismerteti meg a gyereket. 

Az óvodás évek alatt a gyermekek számára igen fontos események még: 

  a születés- és névnapok közös megünneplése  

 szeptemberi évkezdő Dombevangelizáció (koncert a gyermekek aktív részvételével 

óvodaudvarunk dombja előtt, a Credo énekegyüttes szolgálatával)  

 farsangi mulatság  

 március 15-i megemlékezés, közös koszorúzás a gyerekekkel 

 anyák napi ünnepélyek a csoportokban 

 májusi családi délután óvodánk udvarán (szervezett programmal, különféle 

szórakozási és játéklehetőségekkel) 

 nagycsoportosaink óvodai ballagása 

Ezeken az alkalmakon a gyerekek újra és újra megélhetik a közös készülődés és az 

ajándékozó szeretet örömét. 
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6. NEVELŐTEVÉKENYSÉGÜNK RENDSZERÁBRÁJA 
 

     

 
                                       A nevelés alapelvei, céljai     

               

 

                                                                A nevelés feladatai 

        

                   az egészséges életmód  anyanyelvi-, értelmi nevelés                    lelki nevelés: 

            kialakítása                                                 érzelmi nevelés, szocializáció  

                                                                                       keresztyén erkölcsi-etikai nevelés 

 

 

                                              Keresztyén szellemű nevelés 

 

                                     Az óvodai élet tevékenységi formái 

 

 

1. Szabad játék 

2. Mese, vers 

3. Ének, zene 

4. Rajzolás, mintázás, kézi munka 

5. Mozgás, egészségnevelés  

6. A külső világ tevékeny megismerése,környezeti nevelés 

7. Munkajellegű tevékenységek 

 

                                       

                                                           Az óvoda kapcsolatrendszere: 

             család, bölcsőde, iskolánk, gyülekezet, művelődési intézmények 

                   

                                    Az óvodáskor végére várható nevelési eredmények 
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7. NEVELÉSI ALAPELVEINK ÉS CÉLJAINK 

 

   

„Taníts engem utaidra Uram, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem 

nevedet.” (Zsolt 86,11) 

 

 

Értékrendszerünk, keresztény nevelésfilozófiánk alapja a Szentírás, ezért elsősorban 

Jézus Krisztus tanítását, a Bibliában található evangéliumokat szeretnénk minél jobban 

megismertetni, továbbadni a gyermekeknek, erkölcsi–etikai érékeket kínálva számukra. Az 

egyetemes keresztyén tanítást igyekszünk magunkévá tenni, és a gyermekek életkorának 

megfelelően továbbadni. 

A gyermekek lelki szükségleteinek kielégítése az életkoruknak megfelelő vallási és egyházi 

ismeretek elsajátításával válik teljessé. 

A Biblia tanítása minden időben aktuálisnak bizonyul. Olyan tanítót követünk, aki páratlan az 

emberiség történetében: Jézus Krisztust. Gyermekeinket hozzá szeretnénk vezetni, hogy vele 

járjanak a későbbi életútjukon is. 

Földi életünk és óvodásaink életminősége függ attól, hogy milyen mértékben tudjuk átadni 

számukra azokat az információkat, amelyek a keresztyén élet kibontakozásában a 

legfontosabbak.  

A Biblia alapján megvalósuló információ- és értékközvetítés különösen segíti a gyermekek 

személyiségének kibontakozását, a pozitív személyiségjegyek megerősödnek és a keresztyén 

etikai normák beépülnek a gyermekek szeretetkapcsolataiba. 

A Biblia olyan valóságokat tár fel a gyermekek előtt, melyek az oktatási anyagból 

kimaradnak. 

Napjainkban a gyermekeket nagyon tudományosan, de csak erre a látható világra nézve 

nevelik. De vajon igazán feltárul-e a gyermekek előtt a teljes valóság, ha kimarad belőle a 

láthatatlan világ? 

Célunk, hogy ne csak a látható, hanem a láthatatlan világra vonatkozó ismeretekkel is 

rendelkezzenek. 

Szeretettel akarjuk hitre nyitottá nevelni gyermekeinket, úgy mutatva be nekik ezt a 

világot, hogy teljes világképük legyen. 
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A nevelés széles skálájában a vallásos és az alapvető emberi nevelés nemcsak kiegészítik 

egymást, de sok esetben fedi is egyik a másikat. Sőt egymás nélkül nem létezhetnek. Az 

értelem, az érzelem és az akarat nevelése a vallásos képzésnek is szerves része. 

A vallásos nevelés nem azt jelenti csupán, hogy a gyermek minél több történetet tudjon a 

Bibliából, vagy minél több egyházi éneket ismerjen. Sokkal fontosabb, hogy olyan emberré 

váljék, aki képes szeretni és odaadni magát másokért. Fontos, hogy szabaddá, önállóvá és 

felelősségteljessé váljék, hogy lelkiismerete alapján tudjon jól dönteni élete nagy kérdéseiben. 

Fontos számunkra, hogy boldog legyen, harmóniában éljen Istennel, önmagával és 

másokkal. 

A gyermekeknek érezniük kell, hogy Isten áldása és oltalma alatt állnak. 

A keresztyén nevelés célja: ráhagyatkozás és bizalom Isten iránt – de ez korántsem azt jelenti, 

hogy Istenre való hivatkozással kineveljük a gyermekből a félelmet. Helyesebb, ha segítjük a 

gyermeket abban, hogy megtanuljon félelmeivel együtt élni, és hogy tudja: minden jogos 

félelmével együtt is biztonságban van. Az a fontos, hogy megoldhatatlan problémákkal teli 

világunkban gyermekeikkel együtt, újra és újra rábízzuk magunkat Istenre.                                                              

A keresztyénség ilyen módon nem balesetbiztosítás, hanem annak a mélységes titoknak a jele, 

hogy AZ ISTEN HŰSÉGES! 

 

Nevelési rendszerünkben különösen fontos a szeretetből fakadó nevelés. Luther Márton 

szerint a nevelés, csak mint Isten adománya lehetséges. Valódi célja: Isten igéjével való 

nevelés, amely nem valami felsőbb kegyelem, vagy jótett, hanem Isten ajándéka és feladat 

egyszerre, melynek alá van vetve mindenki. 

Óvodánkban megértésre, szolidaritásra, szeretetre nevelünk, s ezzel az emberi méltóság 

tiszteletére helyezzük a hangsúlyt pedagógiánkban. 

Elsősorban: 

  a szegények, elesettek, öregek tiszteletére és megsegítésére, 

 felelősségteljes gyermekkori és felnőttkori szabadságra, 

 szilárd keresztyén erkölcsön alapuló belső fegyelmezettségre,  

 a szeretet örömére, derűjére, vidámságra nevelünk. 

Vagyis: embert alakító, embert kiteljesítő, embert növelő keresztyén erkölcsi értékeket 

váltunk át tettekre. 

 

A szeretet: tudatos, felelősségteljes és tevékeny szolidaritás mások iránt! 
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Ennek a keresztyén szeretet üzenetnek konkrét pedagógiai tartalma van: a szeretetet magát 

Isten adja: / 1 Ján.4. 7-12; 19-21; / 

Mi megpróbáljuk felkészíteni a gyermekeket arra, hogy életünk bármelyik szakaszában 

készen legyenek az Istennel való találkozásra. Ebből a hit, ami energiát ad, megtartó erő. 

Képessé teszi az embert arra, hogy élete nagy kérdéseivel megbirkózzon. A szeretet örömhíre 

arra készteti az embert, hogy megértéssel, tisztelettel forduljon minden ember felé.  

Az óvodáskor végére meg kell erősítenünk, ki kell alakítanunk minden gyermekben azt 

feladattudatot, felelősségérzetet, hogy érezze : 

Olyan emberré kell, válnia, aki tudja, hogy rábízott világban él, felelőssége van 

embertársaival együtt! 

A gyermekek az óvodáskor éveiben természetes módon nyitottak a lelki világ és Isten felé. 

Ezt a hitre nyitottságot, az Isten felé való természetes odafordulást Jézus is fontosnak tartotta, 

hiszen örök érvényű igazságként mondta hallgatóinak: 

„Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.”  

(Mt. 18,3) 

A hitre irányultság, a hitélet gyakorlása szabad lehetőségként jelenik meg a gyermekek 

számára. A tudatos döntést későbbi életkorában hozza meg a gyermek, de döntéséhez a korai 

életévek tapasztalatai fontosak lehetnek. 

A történelem folyamán világossá vált mindenki számára, hogy embermillióknak hatalmas 

erőforrást jelent az istenhit.  

Alapvetően minden ember vallásos, ami annyit jelent, hogy nyitott a természetfeletti felé. 

Ha vallásos nyitottságát nem gazdagítjuk vallásos élményekkel, vallástalanná válhat. A 

későbbi életkor tudatos, egyéni döntéséhez szeretnénk segítséget nyújtani számukra, s ehhez 

páratlan tanítómesterünk van: 

Jézus Krisztus, akinek pedagógiájából mindnyájan tanulhatunk! 

 

Programunk: 

 gazdagítja, kiteljesíti az óvodai nevelést, 

 a keresztyénség egyetemes értékeit közvetíti, 

 megalapozza a gyermekek hitéletét, 

 a keresztyén értékrend alapján valósítja meg óvodásaink  

személyiségfejlesztését, 

Mindez esély gyerekeinknek a teljesebb életre! 
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Az említett keresztyén pedagógiai tartalmak gazdagítják az Alapprogram által meghatározott 

nevelési alapelveket. A keresztyén szellemiségen túl hazánk óvodai neveléstörténeti 

hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai es pszichológiai kutatások 

eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, az emberi jogok és 

alapvető szabadságjogok, valamint a gyermeket megillető jogok figyelembevételével határozzuk 

meg további nevelési elveinket. 

 A család nevelő szerepét az óvoda csak kiegészíteni tudja, pótolni nem. 

Ahhoz, hogy gyermekeinkből jobb emberek, jó keresztyének legyenek, meghitt családi 

légkör, és ezt jól kiegészítő, segítő óvodai nevelés szükséges. 

 Óvodai nevelésünkben a gyermek személyiségének teljes kibontakoztatását az 

innovatív lehetőségek kihasználásával kell támogatnunk. 

 A gyermekeinket különleges jogok, védelem és gondoskodás illeti meg, az elfogadó 

szeretet gyakorlása által. 

 A gyermeki személyiséget elfogadó, tisztelő, megbecsülést és bizalmat sugárzó, derűs, 

szeretetteljes közösségünk nevelőmunkája által segíti a gyermekek személyiségének, egyéni 

készségeinek, képességeinek kibontakoztatását, szükségleteik kielégítését - figyelembe véve 

az életkori és egyéni sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemet.  

 A gyermekek beilleszkedéséhez az óvoda minden dolgozója segítséget nyújt. Egyaránt 

fontos az óvodapedagógus és a pedagógiai munkát segítők szeretetteljes, mintát nyújtó 

magatartása. 

 A gyermek számára megteremtjük az egész napos szabad játék lehetőségét, mint a 

mással nem helyettesíthető személyiségfejlődést elősegítő tevékenységet. 

 A kompetencia alapú nevelésből adódóan az ismeretközpontú nevelés helyett a 

kompetenciák alapozására törekszünk, hiszen az óvodai kompetenciaterület fejlesztési célja a 

többi, későbbi kompetenciaterület megalapozása. 

 Az óvodai kompetenciaterületben a szociális-, értelmi-, verbális- és testi képességek 

fejlesztése a célunk. 

 Az ismeret, attitűd képesség hármas egységére helyezzük a hangsúlyt. 

 A játék-érzelem-erkölcs metodikai kapcsolatának érvényesítésére törekszünk. 

 A kompetenciák fejlesztését a tanulást támogató személyi és tárgyi környezet 

megteremtése segíti. 

 A gyermekek egymás közötti kapcsolatában hangsúlyozott szerepet kap a kreativitás, 

együttműködés, a kooperatív megoldások megtalálása és a csoportidentitás erősítése.  
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 Az inkluzív, differenciáló pedagógia érvényesül a pedagógiai gyakorlatban.  

Ez a sszzeemmlléélleett  bbeeffooggaaddóó  ppeeddaaggóóggiiáátt  jjeelleenntt,,  mmeellyy  sszzeerriinntt  mmiinnddeenn  ggyyeerrmmeekk  mmááss,,  aa  tteelljjeesseenn  

„„ááttllaaggooss””  iiss.. 

 Törekszünk a veleszületett vagy szociális hátrányok csökkentésére, kiküszöbölésére, 

ami csak odaadó testvéri szeretettel, felkészült szakértelemmel és empatikus küldetéstudattal 

lehet sikeres. 

 Az integrációt tágan értelmezzük, amin a sajátos nevelési igényű gyermekek 

együttnevelését, és a szociálisan hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek nevelését értjük.  

  A sajátos nevelési igényű és azonos korú társaitól fejlődésben lemaradt gyermekeket 

integrálását oly módon próbáljuk megvalósítani, hogy ezek a gyermekek a csoport többi 

tagjának fejlődését ne akadályozzák, és ne erősödjön fel a sérültség mértéke. 

 A sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek hátránykompenzálása, egyenlő hozzáférés, oktatási esélyegyenlőség 

érvényesítésével valósul meg. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk az előítélet mentes, elfogadó testvéri szeretet kialakítására. 

 Hazánk és szűkebb környezetünk kulturális örökségének ápolása, közvetítése 

megvalósítandó feladat közösségünk számára. 

 Amennyiben  nemzeti, kisebbséghez tartozó gyermekek illetve  migráns gyermekek 

nevelésére kerülne sor óvodánkban, igyekeznénk biztosítani az önazonosság megőrzését, 

erősítését, a társadalmi integrálást, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét. 

 Fontosnak tartjuk a környezettudatos nevelés központi gondolatát. A tágabb és 

szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton történő megismerésével a gyermekek 

tiszteljék a teremtett világot, az ember által épített környezetet, óvják és bátran alakítsák azt 

anélkül, hogy kárt okoznának benne.  

 Természetes számunkra a családi nevelés – bölcsőde – óvoda – iskola átmenet, 

beilleszkedés közvetett segítése.  

 Az óvodás- és kisiskolás kort egységes pedagógiai folyamatként kezeljük. 

 Arra törekszünk, hogy gyermekeink az iskolai élet megkezdésekor rendelkezzenek a 

megfelelő kompetenciákkal – önismerettel, önértékelő képességgel, tudjanak önállóan 

gondolkodni, testi-lelki-szellemi fejlettségük megfeleljen az óvodáskor végére elérendő 

fejlettségi szintnek. 
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8. NEVELÉSI FELADATAINK 
 

 

 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem térjen el 

attól.” (Péld 22,6) 

 

8.1. Az egészséges életmód alakítása 

 

Az egyházi óvodai nevelés a teljes embert célozza meg, nemcsak a lelki táplálék nyújtását 

tartja fontosnak, hanem a testi képességek, a mozgáskultúra fejlesztését, az egészséges 

életmód kialakítását is.  

Az életvitel kialakulásában meghatározó a család és az óvoda alkalmazotti közösségének 

modellszerepe. 

Az életmódot az óvodáskorú gyermek a környezetétől sajátítja el, tapasztalatszerzés, 

tevékenységek gyakorlása és a felnőttek viselkedésmintájának követése során. 

A mindennapokban igyekszünk kihasználni a természetes élethelyzetekben rejlő 

lehetőségeket és szituációs helyzetek teremtésével is támogatjuk az életviteli kompetenciák 

fejlődését. 

Kiemelt feladat a családi házzal való együttműködés, amely segít abban, hogy a gyermek 

életrendje otthon és az óvodában valóban azt a szokásrendet jelentse, mely a gyermekek 

számára a legmegfelelőbb. 

Nevelőmunkánk során tekintettel vagyunk a gyermek életkori testi-lelki igényeire. Tudjuk, 

hogy a testi jó közérzet, nem csupán a szervezet jó működését jelenti, hanem nagymértékben 

függ a lelkiállapottól is. Tehát nemcsak a pszichés hatások befolyásolják a jó közérzetet, 

hanem az is, hogy a gyermek a lélek világában a Teremtő Istennel áll kapcsolatban, így 

minden testi és lelki folyamat visszavezethető Istenre, aki mindezeket szeretetből, az ember 

örömére és javára adta. 

Bizonyos testi és lelki problémák esetében nem elég az ember belső erőforrása, ilyenkor 

jelenthet megoldást az Istenhez kötött élet. A testi élet zavarai gyakran olyan okok 

következményei, amelyeket nem áll módunkban megszüntetni. (pl. zilált családi háttér) 

Ezekben az esetekben a lelki kapcsolat Istennel – mint Atyával – védelmet, megnyugvást 

jelenthet a gyermek számára. 
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Feladataink: 

 elsődleges feladatunk az egészséges életmód feltételeinek biztosítása és az 

egészséges életmód szokásainak kialakítása 

 a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése 

 a gyermekek egészségének védelme, megőrzése, prevenció 

 a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása  

 a harmonikus, összerendezett mozgás, a testi képességek fejlődésének elősegítése 

 változatos mozgásformák kipróbálására és gyakorlására való lehetőség biztosítása a 

tornateremben és az udvaron 

 a lehetőségekhez képest legtöbb idő biztosítása a szabad levegőn való tartózkodáshoz 

 a mozgáskoordinációs nehézségek kiszűrése, a korrekciót szolgáló játékos gyakorlatok 

biztosítása 

 a testápolás, tisztálkodás, fogmosás és az öltözködés önálló, az étkezés kulturált 

formában történő elvégzésének fokozatos kialakítása  

 az egészséges táplálkozás és az egészséges élelmiszerek megismertetése 

 a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só-és telítetlenzsír-tartalmú ételek 

fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek fogyasztásának 

ösztönzése 

 ezen tevékenységek, a testápolás, öltözködés, étkezés elvégzéséhez igényes környezet 

megteremtése, gondoskodó odafigyelés biztosítása 

 a gyermekek számára önmaguk, valamint környezetük tisztasága és esztétikuma iránti 

igény kialakítása 

 a gyermek mindennapjaiban meghatározott életritmus biztosítása (aktív és passzív 

szakaszokkal) 

 a teremtett világ és az ember által épített környezet védelméhez és megóvásához 

kapcsolódó szokások alakítása 

 megfelelő szakemberek (gyermekorvos, védőnő, fogorvos, ortopéd szakorvos, 

gyógypedagógus, pszichológus…) bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós 

testi, lelki nevelési feladatok ellátása 

 a gyermeknek legyen módja problémáit személyes, bensőséges kapcsolatban 

megosztani az óvónőjével 
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Várható eredményeink az óvodáskor végén: 

 A folyamatos gondoskodás eredményeképpen: a gyermekek ismerjék és önállóan 

végezzék az egészségügyi tevékenységeket 

 Tudják önállóan és kulturáltan kielégíteni testi szükségleteiket 

 Figyeljenek saját külsejükre, arra, hogy ruházatuk rendezett, testük ápolt legyen 

 Alakuljon ki bennük az esztétikus étkezés igénye 

 Alakuljanak ki helyes táplálkozási szokásaik 

 Váljon igényükké a rendszeres mozgás és épüljön be szokásrendszerükbe 

 Igényeljék a szabadban való tartózkodást, sétát, kirándulást 

 Legyenek igényesek környezetük rendjére, tisztaságára 

 Megfelelő önállósággal, mozgáskultúrával rendelkeznek, mely alkalmassá teszi őket 

az iskolai rend elfogadására 
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8.2.  Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés 

 

 

Az anyanyelvi nevelés komplex módon áthatja óvodai nevelésünket, valamennyi 

tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az értelmi nevelés alapfeltétele. 

Isten a beszéd készségét szeretetből adta az emberiségnek, hogy nemcsak egymáshoz, 

hanem hozzá is utat találjunk az imádság segítségével.  

A kimondott szónak hatása van embertársainkra, ezért nagy kincsként kell bánnunk vele.  

Az anyanyelvi nevelés, fejlesztés célja, feladata: 

A gyermekek értelmes, folyamatos beszédének, tiszta beszédének, beszédfelfogásának, 

szóbeli reprodukálásának segítése az egész napos nevelőmunkában: 

 a gyermek kommunikációs tevékenységének megindítása, a nyelvi kapcsolatteremtés 

egyszerű, majd fokozatosan bővülő formáinak elsajátítása 

 a társadalmi, természeti környezet megismertetése, és az ezzel kapcsolatos szókincs és 

fogalomkincs bővítése 

 A beszédértés fejlesztése (szövegértés alapja) és a mondatfűzés fejlesztése 

(szövegalkotás alapja) 

 a mindennapi élethelyzetekkel járó egyszerű mondatok értése, reprodukálása 

 a nyelvi formába öntött spontán gyermeki megnyilvánulások reprodukálása, 

gyakorlása 

 változatos verbális tapasztalatgyűjtés 

 a versek és mesék dramatizálása, életkornak megfelelő reprodukálása 

 a versek, mesék nyújtotta esztétikai élményszerzés, értelmi és nyelvi gazdagodás 

 Az alap zönge kialakítása és felerősítése, (indirekt lazító, légző- és modulációs 

gyakorlatok) és hangdifferenciálás (zörejek és zenei hangok, beszéd) 

 Beszédritmus, a beszéd és a mozgás koordinálása (mondókák, népi gyermekjátékok, 

„logopédiai ritmikai” elemek) 

 Elemi kommunikáció (szükséglet jelzése, kérés, érdeklődés: „mi ez?” „mi az?” 

„miért?”), valamint a szókincs fejlesztése (relációk – téri, idő és mennyiségi – kifejezése, 

tematikus és szituációs gyakorlása) 

 A helyes ejtés kialakítása 

 A családon belüli kommunikáció irányítása és pedagógiai támogatása 
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Eszközei: 

 Megteremtjük a beszélgetésre alkalmas szituációt, a párhuzamosan végezhető 

differenciált tevékenységek keretében. 

 Lehetőség szerint ki kell zárni a háttérzajokat, információs dömpinget.  

 Sürgetésmentes időszakot kell biztosítani az élménybeszámolóra, párbeszédre, versre, 

mesére. 

 Metakommunikációs jelzésekkel kell fordulni a gyermekek felé, a beszéd ösztönzése 

érdekében. 

 Az anyanyelv gyakorlásának egyik nagyon fontos eszköze az anyanyelvi játékok 

mindennapos alkalmazása. 

 A szabályjátékok gyakorlása során törekszik az óvodapedagógus arra, hogy a 

különböző beszédkészséggel rendelkező gyermekek mindegyike beszédében egyaránt 

sikerélményhez jusson. 

 

Az óvodapedagógus feladata, az anyanyelvi nevelésben alkalmazott módszerek: 

 Az óvodapedagógusok beszédstílusát mindenkor példamutató magatartás, 

következetes, türelmes nevelői céltudatosság jellemzi. 

 Az anyanyelv az óvodai élet egészét átszövi, kiemelt jelentőségű programunkban. Az 

anyanyelv használatát elsősorban mutatni, és nem tanítani kell. A beszédkészséget az egész 

óvodai időszak alatt fejlesztjük. Szükség van az erős kontrollra, önkontrollra, ez az 

alkalmazotti közösség tagjának kiválasztásakor döntő jelentőségű. 

 Törekszünk arra, hogy kommunikációnk és metakommunikációnk harmonizáljon 

egymással. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy gyermekeink számára a nyelvi kultúránk, 

szóhasználatunk, és a beszédünk hangereje mintául szolgáljon. 

 Sajnos tapasztaltuk, hogy az utóbbi években egyre több azoknak a gyermekeknek 

száma, akik valamilyen beszédbeli problémával küszködnek, ezért ez a fejlesztési terület 

fokozott odafigyelést igényel. 

 Óvodánknak állandó kapcsolata van logopédussal, aki hetente végzi 

nagycsoportosaink alapellátását és a logopédiai fejlesztésre szoruló gyermekek ellátását. 
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Várható eredményeink az óvodáskor végén: 

 A gyermekek rendelkezzenek azzal a szóbeli kifejezőkészséggel, mellyel 

tapasztalataikat, érzelmeiket, gondolataikat közölni tudják környezetükkel. 

 Rendelkezzenek olyan alapvető kommunikációs képességgel, mely lehetővé teszi 

számunkra a kontaktusteremtést.  

 Legyenek képesek nyelvileg helyes kérdések megfogalmazására és válaszadásra 

 Rendelkezzenek az információ fogadás-továbbítás képességével: 

– probléma megfogalmazása 

– véleménynyilvánítás 

– kérés, elutasítás, hárítás nyelvi megjelenítése 

 Beszédképességük segítse önkifejezésük megvalósulását. 

 Érdeklődjenek az írott nyelv iránt. 

 Rendelkezzenek olyan nyelvtanilag helyes, tiszta beszédképességgel, amely segíti az 

iskolai tanulás megkezdését. 

 Szókincsük gyarapodása dramatikus játékok játszását tegye lehetővé, fantáziájukat 

fejlesztve. 

 

Óvodásaink értelmi nevelésének megvalósításakor életkori sajátosságaik figyelembe 

vételével, érdeklődésükre, meglévő tapasztalataikra, élményeikre és ismereteikre építve 

biztosítunk a gyermekek számára változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további 

élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek a teremtett világról és a társadalmi környezetről. 

Nevelőmunkánk során rendszerezzük és bővítjük a gyermeki tevékenységek során szerzett 

ismereteket, tapasztalatokat. 

 

Az óvodás gyermek számára a tanulásban nem a racionális elem az elsődleges. Hozzá közel a 

hitelesen és meggyőződésből közvetített ismeret áll. Ez az óvónőre ró különleges felelősséget. 

Semmilyen felismerést, ismeretanyagot nem lehet, személyes hit és meggyőződés nélkül 

átadni! A hitelesség nem egzakt bizonyíthatóságot jelent, hanem a szó és a tett, az érzelmi és 

cselekvési szféra egységét. 

Az elsajátítandó ismeretanyag átadásában nem másodrangú az a transzcendens ismeretanyag, 

amely az emberiség történelmét évezredeken keresztül meghatározta.  Gyermekeink számára 

a teljes információs anyagot kívánjuk átadni, amelyben a vallási és bibliai ismeretek fontos 
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szerepet játszanak. A materiális és az immateriális szféra együtt ad teljes képet a valós 

világról. 

A feldolgozott bibliai anyag önmagában is erős érzelmi motiválást jelent, ezért könnyen és 

maradandóan tanulja meg a gyermek. 

 

Óvodánkban az értelmi nevelést és fejlesztést komplex módon átszövi és segíti a 

kompetencia alapú nevelés-oktatás, a tevékenységközpontú tanulási módszer. 

A kompetencia alapú nevelés az ismeretközpontú nevelésről az alapképességek 

kibontakoztatására és kulcskompetenciák fejlesztésére helyezi a hangsúlyt az élethosszig 

tartó tanulás megalapozására törekedve. 

 A tevékenységközpontú tanulási módszer lehetővé teszi, hogy a játékba integrált, 

önkéntes és tevékenységekben megvalósuló, cselekvéses tanulás legyen az óvodai tanulás 

útja. 

 

A kompetencia alapú képességfejlesztés az értelmi nevelésben: 

A kompetencia alapú oktatás-nevelés értelmi fejlesztést is meghatározó elemei: a pedagógiai 

innováció, a pedagógiai fejlesztés és a gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztése. 

A pedagógiai innováció alatt az óvodapedagógia hagyományain, értékein, az általunk 

kidolgozott szakmai, elméleti alapokon nyugvó, az anarchisztikus pedagógiai irányzatok ellen 

fellépő, de a megváltozott körülményekhez alkalmazkodó és a kidolgozatlan területeket 

felvállaló, fejlesztési irányvonalat megjelölő tervszerű, tudatos, célirányos tevékenységet 

értjük, amelynek specifikus eszköze a pedagógiai fejlesztés. 

Az óvodapedagógus a pedagógiai fejlesztésben a kisgyermekkor életkori sajátosságait tartja 

szem előtt minden tervező és gyakorlati munkájában, úgy, hogy természetes teret enged az 

egyéni sajátosságok felszínre kerülésének és az egyéni bánásmód fokozottabb 

érvényesítésének. 

A pedagógiai fejlesztés sajátos elemei: 

 A pedagógiai fejlesztés célja: 

A tanuláshoz való képesség megalapozása, a különböző műveltségi területek szerint 

 A pedagógiai fejlesztés feladata: 

– életszerű körülmények, környezeti feltételek egyéni és közösségi kereteinek 

megszervezése, kialakítása. 
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– a különböző tevékenységek feltételeinek (idő, hely, eszközök) biztosítása 

– az alkotás és a továbbfejlesztés lehetőségének megteremtése 

– a felnőttek-gyermekek, gyermekek-gyermekek közötti kapcsolatok létrejöttének 

segítése, a kommunikáció támogatása 

 A pedagógiai fejlesztés tárgya: 

A Kompetencia alapú óvodai programcsomag 

 A pedagógiai fejlesztés alanya: 

– a gyermekek  

– a gyermekek fejlesztéséért felelősséget vállaló óvodapedagógusok 

 A pedagógiai fejlesztés tartalma: 

– értékrend, életvezetés megalapozása, a gyerekek tevékeny közreműködésével 

– egymás kölcsönös megértésén, tiszteletén alapuló segítő magatartás kialakítása 

 A pedagógiai fejlesztés módszerei:  

– az egyén és a közösség differenciált és integrált összhangjának megteremtése 

– a szervezeti keretek-formák fokozatos bevezetése, folyamatos alakítása 

– a közvetett irányítás előtérbe helyezése 

 A pedagógiai fejlesztés eszközei 

– felszerelési tárgyak, eszközök, különböző anyagok, félkész eszközök gyűjtése, 

használata 

– speciális fejlesztést szolgáló játékok, eszközök biztosítása 

Az óvodai tanulás elsődleges célja és feladata az óvodás gyermek kompetenciáinak 

fejlesztése, ezek: 

 a szociális, életviteli kompetenciák 

 környezeti kompetenciák 

 az anyanyelvi kompetenciák 

 a matematikai kompetenciák és 

 az infokommunikációs képességek  

A kompetencia a képesség fejlesztésének eredménye. Hozzáértés, valamely cselekvésforma 

eredményes végzésére való képesség, amely kihat a végzett tevékenységre. 

A kompetencia alapú óvodai nevelésben a szociális, értelmi, verbális és testi képességek 

fejlesztésére törekszünk. 
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Célunk a kompetenciák kialakításával az ismeretek teljesítményképes tudássá történő 

emelése, az alkalmazási, felhasználási képességek fejlesztése. 

Az alapképességek és kulcskompetenciák kibontakoztatása segíti az élethosszig tartó tanulás 

megalapozását, növeli a gyermekek esélyegyenlőségét, hogy a különböző élethelyzetekben 

eligazodni tudó, változáskezelésre felkészült, tanulásra motivált gyermekekké váljanak. 

Az óvodai nevelés és iskolai nevelés-oktatás egységes folyamatában a hat 

kompetenciaterület közül (óvoda; szövegértés-szövegalkotás; matematika; idegen nyelv; 

szociális, életviteli és környezeti kompetenciák; életpálya-építés) az óvodai 

kompetenciaterület a többi megalapozását szolgálja. 

A kompetencia alapú program segítségével a gyermek könnyen beilleszkedik a következő 

oktatási folyamatba, az iskolába, hiszen a gyermekek számára megalapozzuk az iskolai 

tanuláshoz szükséges kultúrtechnikákat. 

A tevékenységközpontú tanulás preferálásaként a tervezett, irányított foglakozások mellett 

számos lehetőséget biztosítunk gyermekeink számára a spontán ismeretszerzésre, a játékba, 

különféle tevékenységekbe ágyazott tanulás megvalósulására. 

Óvodás korban a tanulás elsősorban nem szándékos, belső késztetések, igények, vágyak 

inspirálják, a gyermek aktuális szükségleti erősen befolyásolják. A belső késztetés és a külső 

hatás (kíváncsiság felkeltése, motiváció) egymásra találásának eredményeként kínálhat az 

óvodapedagógus a gyermeknek olyan tevékenységet, amely a tanulás előmozdítója lehet. 

A tudásvágyat az aktuális késztetések kielégítésével és újak felébresztésével alapozhatjuk 

meg. Motiváló környezetben, a szabadon használható eszközök biztosításával a gyermek 

önkéntes tevékenységbe kezd. Cselekvő aktivitása során spontán tapasztalatokat szerez, 

bővülnek ismeretei, amelyek tevékenysége során spontánul rendeződhetnek is. Ennek mentén 

értelmi képességei (az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a 

kreativitása is fejlődhet. 

Feladataink: 

 A közvetve vezetés - a gyerekek ötleteinek kibontakoztatása 

 Gazdag tevékenységkínálattal a választás lehetőségének megteremtése a gyermekek 

számára 

 Belső motivációs bázis kialakítása, élmény és öröm hozzákapcsolása a tanuláshoz 

 Valódi problémahelyzetek és tanulási lehetőségek preferálása 
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 A gyermekek egyéni haladási ütemének biztosítása 

 

Várható eredményeink az óvodáskor végén: 

 Óvodásaink egy–egy témakör több szempontú feldolgozása során, komplex 

ismeretekre tesznek szert. 

 Tapasztalataikat aktívan befolyásolják, ezzel gondolkodási képességeik konstruktívan 

fejlődnek. 

 Elsajátítanak egy olyan gondolkodási stratégiát, amely segíti őket abban, hogy hogyan 

juthatnak a hiányzó információhoz, a tudáshoz. 

 Rendelkeznek a szükséges alapképességekkel és kompetenciákkal. 

 Ismereteiket, tapasztalataikat a gyakorlati életben fel tudják használni, eligazodnak a 

különböző élethelyzetekben. 

 Képesek tapasztalataik képi és verbális megfogalmazására. 

 A gondolkodási műveletekben jártasak (következtetés, konkretizálás, általánosítás, 

összehasonlítás). 

 Egy-egy feladat számunkra az összefüggések, következtetések lehető legtöbb 

vonatkozását tárja fel. 

 Nemcsak spontán érdeklődés, hanem irányított megfigyelés által vezérelt 

tapasztalatszerzésre is képesek. 

 Az önkéntelen bevésés és felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és 

felidézés. 

 Növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele. 

 A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 

megjelenik. 
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8.3. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi   

nevelés 

 
 

 

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. 

Érzelmi hullámzásai olyan mélyrehatóak, hogy évtizedek múlva is befolyásolják őt. Az átélt 

pozitív élmények, érzelmek serkentik, a negatív élmények által kiváltott negatív érzelmek 

pedig traumatizálják, bénítják, személyiségére rombolóan hatnak. (Sok későbbi lelki 

problémának: neurózis, hisztéria, depresszió… hátterében állhatnak negatív gyermekkori 

élmények). 

A legtöbb gyermek pozitív érzelmei, élményei gyakoribbak, és ellensúlyozzák a negatív 

élmények hatását. A pozitív élmények túlsúlya jelenti a kisgyermek emocionális fejlődésének, 

jövőjének biztos alapját! Megadja egyénisége szilárdságát, biztonságérzetét, érzelmi 

kiegyensúlyozottságát. 

Fontos, hogy a gyermekeket már az óvodába lépéskor érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, 

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. 

Nagy hangsúlyt fektetünk közösségünkben a szeretetkapcsolatok kialakítására és ápolására. 

Ezért az óvodapedagógus- gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív 

attitűd, érzelmi töltés jellemzi. 

Óvodásainkban tudatosítjuk, hogy Isten végtelen szeretete és oltalma alatt állnak. A Mennyei 

Atya gondviselésére mindig számíthatnak, rábízhatják életüket. 

Kisgyermekkorban a személyiségformálódás és a szocializáció párhuzamosan valósul meg. 

Ebben az életszakaszban a gyermekeknek szilárd értékrendre, követendő modellre van 

szükségük. Megfelelő mintaadással és a helyes magatartásformák gyakorlása által segítjük az 

ideális énkép és az önkifejező és önérvényesítő törekvések szinkronba hozását. 

Pedagógiai integrációnk megvalósulása kapcsán a sajátos nevelési igényű gyermekek 

együttnevelése, valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

nevelése sokszínű gyermekközösséget eredményez. Inkluzív keresztyén pedagógiánk által 

gyermekeinket a különbözőségek szeretetteljes elfogadására, tiszteletére neveljük, segítjük 

szociális érzékenységük fejlődését. 
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Az óvodai élet szervezését igyekszünk oly módon alakítani, hogy segítse a gyermekek 

erkölcsi tulajdonságainak és akaratának fejlődését, szokás és normarendszer megalapozását. 

Lehetőséget biztosítunk gyermekeink számára, hogy sokoldalú tapasztalatokat szerezzenek a 

társas együttélés és az érzelmek kifejezése, fogadása terén. 

A kulcsfontosságú érzelmi, szociális készségek fejlődésének megalapozására törekszünk: 

Érzelmi készségek: 

 az érzések azonosítása és megnevezése 

 az érzések kifejezése 

 a vágyteljesítés késleltetése 

 az indulatok ellenőrzése 

 az érzések és cselekedetek összehangolása 

Kognitív készségek: 

 társas jelzések leolvasása és értelmezése 

 a lehetséges cselekvésmódok azonosítása, következmények felmérése 

 célkitűzés 

 magatartási normák tudomásul vétele 

 pozitív életszemlélet 

 öntudat – saját lehetőségeinek megítélése 

Magatartási készségek: 

– Verbális kommunikáció:  

 kívánságok megfogalmazása 

 kritika megszívlelése 

 negatív befolyással szembeni ellenállás 

 mások meghallgatása 

 segítségnyújtás 

 pozitív célokhoz való csatlakozás 

– Nonverbális kommunikáció 

 gesztusok, mimikai jelzések 
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Várható eredményeink az óvodáskor végén: 

 Emocionális fejlettségükből adódóan megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a 

következő területeken: a vágyteljesítés késleltetése, a késztetések fékezése, empátia, 

önzetlenség, tolerancia. 

 Szociális fejlettségükből adódóan szükséges tapasztalattal rendelkeznek az alábbi 

területeken: a társas együttélés és együttműködés, a norma és szabálykövetés, a társas 

érintkezés és viselkedés, az egyén számára fontos és a közösség számára hasznos 

tapasztalatok. 

 

Nevelőmunkánk során törekszünk az egyetemes keresztyén erkölcsi–etikai értékek 

közvetítésére a gyermekek felé. 

 A gyermekek erkölcsi tudatának alapozásában a keresztyén erkölcs, a Krisztus által 

meghirdetett szabályrendszer megtartását jelenti, ami a szeretet parancsában összpontosul: 

„Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből…Szeresd 

felebarátodat, mind önmagadat !…”  (Lk 10,27) 

A szeretet örömhíre arra késztet, hogy megértéssel, tisztelettel forduljunk minden ember felé. 

E felfogásból az emberi méltóság abszolút tisztelete természetes módon következik, minden 

viszonylatban a megértés, a türelem a szeretet érvényesülésével. 

A gyermek és az óvónő között létrejövő szeretetkapcsolat a családi védettségből kilépő 

gyermek számára egy táguló szociális teret jelent. A kortársak szociális vonzereje 

mintakövetésre késztet. A bizalom és a ráhagyatkozás képessége segíti a gyermeket abban, 

hogy megfelelő módon tudja a felnőtt által felkínált modellt követni. 

Óvodánkban az óvónő úgy modell a gyerekek számára, hogy túlmutat önmagán, más 

követhető példák felé. A legfontosabb minta természetesen a Biblia középpontjában álló Jézus 

alakja. 

Az Úr Jézus személyisége és az emberekkel, embercsoportokkal való kapcsolata modell 

értékű! Az óvodás évek alatt ezt tárjuk a gyermekek elé a mindennapok során, mint 

követendő és követhető példát. 

Az ilyen óvodai közösségekben könnyebb a gyermekeknek társaikat elfogadni, mert szinte Jézus 

családtagjaiként viszonyulnak egymáshoz. Ez a szemlélet később is megkönnyíti az embertárs 
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elfogadását, minden különbözőség ellenére, hiszen az Úr Jézus körül is a legkülönbözőbb 

emberek alkottak közösséget.  

Az igazi keresztyénséghez alapvetően hozzátartozik a „megbékélt sokszínűség!” 

Az óvodás gyermek lelkivilága, beállítottsága teljesen ráhagyatkozó, önmagát fenntartás 

nélkül szüleire, környezetére bízza. Ha kölcsönös szeretet uralkodik a családban, az óvodában 

dolgozó felnőttek között, ezt szívja magába. 

A szülők nagy része nem vallásos közegben nevelkedett, ezért óriási a felelőssége az egyházi 

óvodában dolgozó óvónőknek, mert rajtuk is múlik, milyen lesz a gyermekekben kialakulóban 

lévő istenkép. 

A család a gyermek legszűkebb, legbensőségesebb és legfontosabb közössége. A 

szeretetteljes családi kapcsolatok, a családban uralkodó bensőséges légkör a gyermek érzelmi 

biztonságának és érzelmi fejlődésének alapja, legfontosabb feltétele.  

Gyermekeinkben igyekszünk tudatosítani a családi közösség fontosságát, a keresztyén 

családmodell mintáját, a családtagok szerepét, az egymásért való felelősségvállalás 

szükségességét.  Éreztetni Isten jelenlétének fontosságát a családban, hiszen a keresztyén 

családi közösségen Isten áldása nyugszik. 

A gondviselő Isten szeretetének megélése a keresztyén családokban érezhető 

kiegyensúlyozottságot teremt a gyermekek lelki világában.  

Ugyancsak fontos érzelmi kötődés a gyermek számára a tágabb környezetéhez, a 

szülővárosához, szülőföldjéhez, hazájához való kötődés. A nemzetünkhöz való tartozás 

érzését a magyarság történetének, népi-nemzeti kulturális örökségének továbbörökítésével 

erősítjük. 

A jövő nemzedékét neveljük. A magyarság további sorsának alakulását nagymértékben 

befolyásolhatja, hogy mennyire vagyunk képesek felismerni és továbbadni a legfontosabb 

hírt, az evangélium örömhírét a gyermekek számára, hogyan tudjuk az egyetemes keresztyén 

értékeket közvetíteni, a legkisebbek között végzett szolgálat mélységes felelősségével. 

„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott.”   

(Zsolt 33, 12) 
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Várható eredményeink az óvodáskor végén: 

 A kialakulóban lévő alapvető erkölcsi szokásokat, keresztyén erkölcsiséget 

természetesen gyakorolja a gyermek. 

 Elfogadó testvéri szeretettel viszonyuljon embertársaihoz. 

 A vallásos élmények megélése segítse abban, hogy később keresztyén felnőttként 

tudjon élni. 

 Alakuljon ki feladattudata, felelősségérzete az óvodás évek végére, amelyben megérti, 

hogy olyan emberré kell válnia, aki tudja, hogy reá is bízott világban él és felelős 

embertársaival együtt a teremtett világért.  

 Alakuljon ki kötődése a szülőföldje, hazája iránt, formálódjon nemzeti identitástudata. 

 Értékelje a családhoz tartozás és a szülői szeretet, gondoskodás ajándékát. 

 A család értékrendjének formálása az egyházi nevelés, a családgondozás, 

lelkigondozás lehetőségeivel valósuljon meg. 

 Az együttműködés a családokkal és az alsós tanítókkal a gyerekek további 

életminőségének megalapozása érdekében az első néhány iskolai évfolyamon is folytatódjon.   
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9. KERESZTYÉN SZELLEMŰ NEVELÉS 
 

 

 

 

„Menjetek el szerte az egész világba és hirdessétek az evangéliumot minden 

teremtménynek.” (Mk 16,15) 

 

 

Evangélikus egyházi óvodánkban a keresztyén szellemű nevelés komplex módon van 

jelen az óvodai élet minden területén, áthatja nevelőtevékenységünk egészét. 

Nevelőmunkánk legmeghatározóbb irányelve a keresztyén életre nevelés, a gyermekek 

keresztyén erkölcsiségének kialakítása. 

 

A keresztyén szellemű nevelés nevelési rendszerünk alapját jelenti. A lelki nevelés, a teljes 

személyiségformálás alapvető eszköze. A családból először kilépő gyermekben a 

mintakövetés, a fogékonyság igen erőteljes, ezért van óriási jelentősége annak, hogy 

lehetőséget teremtünk a keresztyén értékrend megismerésére, elsajátítására. 

A lelki hatások, melyek a gyermekeket ebben a nevelési rendszerben érik, egész további 

életükre nézve nagy jelentőséggel bírnak. Ugyanakkor a gyermekek olyan információkat 

visznek haza a vallásos nevelés során, amely a fiatal szülőket sem hagyja érintetlenül. Azok a 

szülők, akik az egyházi nevelést választják, a „jó utat követik” még úgy is, ha ők a hit 

világától esetleg eddig távol éltek. 

Ezért missziós feladat az egyházi óvoda ügye! 

A vallásos nevelés, az együttes imádság a társakkal, a felnőttekkel olyan pozitív élmények a 

kisgyermek számára, melyek transzcendens kapcsolatát erősítik. Ha a gyermek életéből 

hiányoznak a vallásos élmények, élete szegényebbé válik. 

A lelki nevelés során olyan alapvető, az emberi létet alapjaiban befolyásoló életkérdésekről 

van szó, melyek gyakran nemcsak a földi életre vonatkoznak, hanem az örökkévalóság felé 

mutatnak. Az óvodáskorú gyermek ráhagyatkozó, befogadó - nyitott a transzcendens világ 

felé. 

A lelki nevelés egységesen minden csoportunkban kiemelt nevelési területként van jelen. 

Vannak kötött és kötetlen formái, szituációs alkalmai. 
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Óvodai hétköznapjaink minden reggel a csoportokon belüli elcsendesedéssel, áhítattal 

indulnak. A gyermekek körbeülik az égő gyertyát, elmondják a reggeli imádságot, egyházi 

gyermekénekeket énekelnek, előkerül az aktuális heti hittan téma vagy a gyermekcsoport 

életének egy-egy aktualitása. 

Nagyon hatásos és eredményes nevelő értéke van ezeknek a kis beszélgetőköröknek. 

Csodálatosan rá lehet világítani a gyermekcsoport életének aktualitásaira, a keresztyéni 

magatartásforma, a keresztyén erkölcsiség alkotta elvárásokra, a szeretetkapcsolatok 

fontosságára, az alázat, a megbocsátás, a kegyelem, az együttérzés, a segítőkészség, az 

önzetlenség, a becsületesség erényeire, a szülők és a felnőttek tiszteletének fontosságára és 

mindazokra a keresztyéni tulajdonságokra, amiket az Úr Isten parancsolatai elvárnak tőlünk – 

és ettől elvonatkoztatva a világi szemléletmódban is követendő értékek. Kiváló alkalmai és 

lehetőségei ezek az Úr Jézust szerető és követő kis lelki közösségek formálódásának, amely 

közösségben felelősséggel tartozunk egymásért és a ránk bízott teremtett világért. 

Óvodai hittanfoglalkozásaink heti rendszerességűek, az éves munkaterv heti hittan témákra 

bontja a feldolgozandó ismeretanyagot. Az egyházi esztendő színes világában élve, a 

mindennapok során a Biblia megismerése - a gyermekek életkorának megfelelően - a 

leghatásosabb tartalmi eszközünk. Fontos, hogy a jól megválasztott bibliai történet élményt 

nyújtson óvodásainknak, motiválja őket, segítse a belső képalkotást, cselekvő és gondolati 

aktivitásra serkentse őket. A megismert történetek során olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal 

és értékekkel gazdagodhatnak, amelyekre csak a hittanfoglalkozásokon van lehetőségük. 

A heti egy hittanfoglalkozáson kívül a heti hittan téma és a hozzá tartozó énekanyag a hét 

folyamán a reggeli áhítatok során is gyakran felelevenítésre kerül a csoportokon belül. 

A hitre nevelés természetesen nemcsak a reggeli áhítatokon és a hittanfoglalkozásokon 

keresztül valósul meg, meghatározza nevelőmunkánk egészét. 

A tanítandó bibliai anyag és a földi életre vonatkozó ismeretek egymást kiegészítik, 

gazdagítják. Ismerve a gyermekek családi hátterét a „szituációt” amelyben élnek, egy-egy 

történet segítségével a lelki gondozást is megvalósíthatjuk.  

A gyermekek életkorának megfelelően kiválasztott bibliai törzsanyag egy-egy történet 

bemutatásakor világos útmutatást is ad a gyermekeknek a helyes emberi viszonyulásokra, a 

keresztyén értékrend követésére. Érzelmi megerősítést kapnak, megoldást arra, ha 

problémáik, szorongásaik vannak. A közösségben gyakorolt elcsendesedés, imádság a hitre 

nyitottságot készíti elő. 
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Az óvodáskor végén az egyházi szimbólumok jelentését megértik, és a már alakuló fogalmi 

gondolkodásuk segítségével képesek meg is fogalmazni magasabb rendű érzelmeiket, 

hitélményeiket. 

A hitoktató lelkész jelenléte óvodánkban 

Egyházi óvodánkban a hitoktató lelkész jelenléte nélkülözhetetlen a nevelés során. A 

nevelőtestület külső tagja, aki nem csak a családgondozásban, hanem a felnőtt közösség 

lelkigondozásában is tevékenyen részt vesz. 

A hittanfoglalkozások megtartásában lelkészi segítséget kapunk. Iskolalelkészünk heti egy 

alkalommal a csoportokat végiglátogatva tartja meg a hittanfoglalkozásokat. 

A személyes szeretetkapcsolat nélkülözhetetlen a gyermek és a hitoktató között. Időrendben 

megelőzi a hittanfoglalkozásokat, a beszoktatás idején történő rövidebb-hosszabb találkozás a 

kicsikkel. Az óvoda lelkésze ismerkedik, beszélget, játszik, énekel a gyerekekkel. Közben 

megtörténik a lelki összehangolódás is. Így válnak lelki közösséggé, amelyben folyamatosan 

kell kezelni az egyéni és közösségi lelki jelenségeket, konfliktusokat. 

A lelkileg sérült gyermekért ebben a korban még nagyon sokat tehetünk (pl. hátrányos 

helyzet, ingerszegény, szeretetlen otthoni hatás kompenzálása). 

Ebben a korban alakul ki a gyermek lelki magatartása. A hitoktató lelkész és az óvónő 

közösen tehetnek azért, hogy a gyermek ne maradjon magára örömeivel, félelmeivel. Ebben 

az életszakaszban kell megtanulniuk, hogy lelki szükségleteiket hogyan lehet helyesen 

kielégíteni, levezetni.  

 

A keresztyén életre nevelés megvalósításának alkalmai, lehetőségei:  

 óvodai hittanfoglalkozások 

 áhítatok, csendes percek 

 spontán adódó nevelési helyzetek (játékidőben, szabadidőben) 

 gyülekezeti alkalmak (szeretetvendégség…) 

 gyermek-istentisztelet, ünnepi istentiszteletek 

 templomlátogatás 

 

 

 



44 

 

10. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS 

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 

 
 

„Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” (1Kor 3,11) 

 

 

10.1.   Játék  

 

 
A játékról – mely a kisgyermek elemi szükséglete – az egyházi nevelés során is azt tartjuk, 

hogy olyan örömforrás, amely mással nem helyettesíthető, és a személyiségfejlődés 

nélkülözhetetlen eszköze. A játéknak olyan érzelmi motiváltságúnak kell lennie, hogy 

maradéktalanul megvalósuljon benne az a gyermeki önkéntesség, szabadság, amely boldoggá 

teszi a gyermeket és kielégíti vágyait.  

A játék integráló tevékenység, a spontán tanulás színtere, mely számtalan ismeretre, 

tapasztalatra ad lehetőséget, ugyanakkor a legeredményesebben szocializál. A játékban jelenik 

meg a gyermek önmagáról, a környezetéről szerzett ismereteinek összessége, ugyanakkor 

érzelmi életének a fejlődését is alapvetően befolyásolja. 

Játék közben a gyermek az összes képességét aktivizálja. Megfigyel, cselekszik, következtet, 

összefüggéseket fedez fel. Megismeri a dolgok fizikai tulajdonságait. Átéli a játszótársakkal 

való együttműködés fontosságát, örömét. Gyakorol, bevés, megpróbálja a maga módján 

„meghódítani a világot”. Így építi fel a saját világképét. Az élmények, tapasztalatok 

összessége során fejlődik, alakul, testi és lelki értelemben egyaránt. 

Szituációt teremtő, indirekt módon vesz részt a játékban az óvónő, aki ugyan anyagot, időt és 

teret bocsát rendelkezésre, esetleg ötleteket is ad, de szabad teret kapnak a gyerekek ahhoz, 

hogy az intenzív játék kifejlődhessen. A rugalmas térkiképzéssel a gyermekek 

érdeklődésének, igényének megfelelően alakítható az élettér. A gyermekek viselkedése az 

egész játék menetét meghatározza.  

A differenciált játékfolyamatok ösztönző tanulási lehetőségeket jelentenek. A szabad játék 

erőteljes strukturális változásokat is hozhat a csoport életében, amelyre mindig meg kell 

találni a helyes pedagógiai választ. (Indirekt hatások!) 



45 

 

Fontos, hogy a gyermek játék közben olyan magatartásformákat sajátítson el, amelyek egyben 

készséges, alkalmazkodó, szeretetteljes együttműködést is jelentenek. Így nyílik mód a gyakran 

negatív hatások kompenzálására.  

A hallott bibliai történetek tapasztalataink szerint természetes módon épülnek be a gyermekek 

játéktémáiba. A gyermek minden ismeretét felhasználja ebben a tevékenységben, így az 

élményszerűen előadott történetek meg is jelennek, legtöbbször szituációs szerepjátékaikban, 

esetleg dramatizálva.  

Mivel a bibliai történetekben a szeretet győzelme a legfontosabb, ezért a játékfajták 

mindegyikében vonzó módon jelennek meg a gyermek számára. 

 

Az óvodáskorú gyermek játéktevékenységének formái: 

 Gyakorló vagy funkciójáték 

 Szimbolikus szerepjáték (utánzásos)  

 Dramatikus játék 

 Konstrukciós, építő játék 

 Mozgásos játék 

 Szabályjátékok 

 Népi játékok 

 

Feladataink: 

 A különleges térkiképzésű csoportszobákban és udvari játszóhelyeken megfelelő hely, 

idő, és élmények biztosítása a különböző játékfajtákhoz, a szabad játékhoz. 

 A szabad játék túlsúlyának érvényesítése 

 Nyitott ház módszerének megvalósítása az óvodában. Ezáltal a kötetlen játék az 

állandó csoporton kívül, a gyermek egyéni döntése alapján, másik csoportszobában is 

folytatódhat. 

 A kész gyermekjátékok biztosítása mellett lehetőséget kínálunk a gyermekek számára, 

hogy maguk is készíthessenek játékeszközöket természetes anyagokból  (pl.: növényi 

termések, – kagyló, csiga – különböző textilek, kövek…). 

 A gyerekek életterének, játszóhelyének kialakításakor legyen mód a visszavonulásra, a 

kuckók építésére. 

 Adjunk módot arra, hogy játszóhelyüket elképzeléseik szerint változtatassák 
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 Állandó viselkedési szabályok bevezetése, amelyek érvényesek az összes gyermekre 

 A gyerekek maguk is határozzanak meg játékszabályokat, melyekről dönthetnek. 

 

Várható eredményeink az óvodáskor végén: 

 Az óvodás évek alatt a játék a világ megismerésének alapvető eszközeként egyedülálló 

módon közvetít ismereteket, tapasztalatokat, arra törekszünk, hogy a játék során megélt 

élményeikre gyermekeink az óvodáskor végén építeni tudjanak, fel tudják használni azokat.  

 A játék maradjon meg számura a mással nem helyettesíthető tevékenységi forma. 

 A játék továbbra is legyen a belső indítékok alapján létrejövő önkéntes tevékenység, 

amelyben a gyermek élményeit, vágyait dolgozza fel, közben ismereteket és készségeket 

sajátítson el.   

 Óvodáskor végén a játék tükrözze a gyermek fejlettségét és az ismeretei bővülésével 

változzon a játék minősége is. 

 Szívesen vegyenek részt bonyolultabb játéktevékenységekben, hogy az annál 

magasabb szinten segítse készségeik fejlődését. 

 Őrizzék meg a játék örömforrás jellegét, amelyben le tudják vezetni a bennük lévő 

feszültséget  

 Épüljön be személyiségükbe az együttjátszás élménye, a közös tevékenység során 

létrejövő szocializáció.  



47 

 

10.2.  Verselés, mesélés 

 

 
A vers, a mese a gyermek anyanyelvi nevelésének és az érzelmi biztonság megadásának 

egyaránt fontos eszköze. 

Nem mindegy, milyen nyelvi-, irodalmi élményekben részesül a gyermek. Erkölcsi–esztétikai 

nevelésük alapvető eszköze az irodalmi művek megismerése.  A játék, a különböző 

tevékenységek és a mese, a gyerekek számára létfontosságú érzelmi, gondolati kapcsolatok 

kiépítését teszik lehetővé.  A jó ritmusú, hangulatos mondóka, vers, a költői képek kifejező 

ereje erőteljesen hat rájuk, a zeneiség különleges öröm a számukra. 

Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi alkotásoknak egyaránt helye van. 

Az anyanyelv megismerésének tiszta forrása a magyar népmese, a magyar gyermekköltészet, 

népi, dajkai hagyományok anyaga, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág. Sokféle 

spontán tevékenységhez kapcsolható a mesélés, a verselés, mondókázás, mely élmény a 

gyermekek számára, ugyanakkor nyelvi készségeik fejlesztését is elősegíti. Értelmi, érzelmi 

és erkölcsi fejlődésük fontos eszköze. 

A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással vagy ábrázolással történő 

kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

A mindennapos mesélés, verselés, mondókázás természetes igénye az óvodáskorú 

kisgyermeknek. Az óvónő bármely napszakban mondhat verset, mesét, a megfelelő feltételek, 

nyugalmas, meghitt légkör megteremtése mellett.  

Az óvónő legfontosabb eszköztára a varázslatot teremtő gesztus, mimika, testbeszéd, 

hangjáték, hangszínváltozások. 

Meseválasztás: Tartalmában, terjedelmében és nyelvezetében a gyermekek életkorának 

megfelelő, igényes népi, vagy irodalmi alkotás legyen. A kicsiknél nem a mondanivaló 

megértése a cél, hanem a gyönyörködtetés, a mesék mondanivalóját nagycsoportos életkorban 

értik meg a gyerekek.  

Versválasztás: a magyar népi mondókák mellett olyan költői alkotásokkal ismertessük meg a 

gyermekeket, amelyek a népköltészettel rokon hangulatúak, rövidek, könnyen érthetők, 

tartalmukban közel állnak a gyermekekhez. 
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Az anyanyelvi nevelésre a hittan foglalkozások vezetésénél is gazdag lehetőség kínálkozik. A 

foglalkozásokon a teljes személyiség nevelődik, mivel a Biblia, mint irodalom, is rendkívül 

alkalmas az emberi kapcsolatok tanítására, modell-nyújtásra. 

A bibliai történetek egy régmúlt világot tárnak a gyermekek elé úgy, hogy az emberiség földi 

életét döntően befolyásoló kérdésekről esik szó bennük. Ezáltal úgy ismerkedhetnek meg a 

régen élt emberek életével, hogy rácsodálkozhatnak arra: napjainkban is hasonló 

problémákkal, örömökkel, találkozhatunk.  

A bibliai történetek hatása a népmesékhez hasonló. Nagymértékben segítik a fantázia 

fejlődését, a belső képalkotást, de színes mondanivalójukkal együtt jár a gazdag, választékos 

szókincs is. A gyerekek olyan új szavakkal, fogalmakkal ismerkedhetnek meg, melyekkel 

máshol nem találkozhatnak. Sok esetben ezek a kifejezések jelentik a művészet nyelvének 

alapjait is. 

A bibliai történeteknél a kimondott szóhoz mindig gazdag képi világ társul, segítve az érzelmi 

élet gazdagodását, a szavak mélyebb értelmének megértését. Így például a pásztor képe 

sokkal többet jelent, mint egy foglalkozás alaptémájának fő alakja. A gyermek a Pásztor és a 

nyáj belső kapcsolatát is átélheti. /Lk. 15. fej. / E történetek maguk is népi környezetben 

születtek, ezért közel állnak a magyar népmese világához, és így a gyermek lelkéhez is. 

A történetek átadása nagyon igényes feladat, mely nagy felelősséget ró a hitoktatóra. Nagyon 

fontos, hogy szép magyar nyelven, átéléssel, szuggesztív erővel történjen a tanítás. 

 Az egyházi óvodában nevelődő gyermekek a hitélet gyakorlása során olyan nyelvi 

kifejezéseket ismernek meg, melyek segítenek megérteni a teremtett világ rendjét, ahol a 

legfontosabb szabály és lehetőség a boldogabb életre: a társakhoz fűződő 

szeretetkapcsolat, amely úgy valósul meg maradéktalanul, ha egyben Jézus Krisztushoz 

fűz bennünket. 

Így válik a Bibliai történetek megismerése a vallásos nevelés során egy olyan jelrendszerré a 

gyermekek számára, amelynek segítségével tájékozódhatnak az emberi kapcsolatokban, 

megélhetik az ok és következmény összetartozását. Példát láthatnak általános és szokatlan 

élethelyzetek megoldásának lehetőségeire a természetben és a társakkal való viszonyban 

egyaránt.  

Egyházi óvodánkban az anyanyelvi – irodalmi nevelés a gyermekek 

személyiségformálódásában olyan mély struktúrákat érint, amely alapvetően meghatározza a 
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gyermekek érzelmi, értelmi és nyelvi fejlődését. Segítségével kultúrát, műveltségi tartalmakat 

adunk át valamint lehetőséget arra, hogy a gyermekek ebben az életkorban gyakorolhassák az 

egymásra figyelést, a kapcsolatteremtést, a megértés és kifejezés örömét, a másikkal való 

bánni tudás képességét 

 

Feladataink: 

 Igényes irodalmi anyagok összeállítása  

 Az életkorra jellemző nyelvi tartalmak biztosítása (mese, vers, bábozás, dramatizálás, 

történetek bemutatása) 

 Szókincsgyarapítás a mesék, versek feldolgozása során 

 Szófűzés, a mesék reprodukáltatása 

 Lehetőség megteremtése önálló vers- és mesealkotásra 

 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése (érthető, kifejező beszédkészség 

kialakítása ) 

 Az anyanyelv, a népmesék nyelvének és a Biblia nyelvének kapcsolatával 

szókincsgyarapítás. 

 Komplex művészeti nevelés a különböző művészetek kapcsolópontjainak segítségével. 

 Az anyanyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével az önkifejezés 

megalapozása 

 

Várható eredményeink az óvodáskor végén: 

 Szívesen, figyelmesen hallgatnak mesét, verset, ami esztétikai élményt jelent 

számukra 

 Maguk is bátran, szívesen mesélnek, verselnek, mondókáznak 

 Képesek a mesék, versek reprodukálására 

 Szívesen dramatizálják, bábozzák a meséket, verseket 

 A szöveghűség mellett az alkotó fantázia i megjelenik a történetek folytatásában 

 Kreatív módon képesek saját vers- és mesealkotásra 

 Az önálló meséléssel felkészülnek a hangsúlyos, megfelelő beszédtempójú olvasásra 

 Megértik a mesék mondanivalóját 

 Az irodalmi művekben rejlő erkölcs tanulságok segítik szocializációjukat, 

értékítéletüket, magatartási kultúrájukat 
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 Beszédjükbe beépítik a sokszor hallott mesefordulatokat, a versben hallott jelzős 

szószerkezeteket, hangutánzó szavakat 

 Sajátjuknak érzik a megismert népmeséket, népi mondókákat, rigmusokat, 

kiszámolókat 

 Igényét érzik a színvonalas irodalmi alkotásokkal való rendszeres találkozásnak 

 Az óvodában átélt élmények hatására igényükké válik az esztétikus könyvek külső és 

belső tartalmának megismerése 
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10.3.  Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 

 

 

A zenei együttlét örömforrás – társas öröm; – megalapozza a zenei anyanyelvet.  

A mozgás, a ritmus, a zene, az ének egymástól elválaszthatatlan egységben jelent zenei 

élményt az óvodáskorú gyermek számára. A globális zenei tevékenységekben, csoportos 

játékokban a közös mozgás, éneklés mással nem helyettesíthető öröm forrása az óvodában.  

A zenei élmények, az éneklés növelik a gyermek magabiztosságát. A zene segíti a gyermeket  

önmaga és környezete felfedezésében, lehetőséget ad az önkifejezési közlésmódok 

gyakorlására.  

A zenehallgatás, a zenealkotás, az éneklés, az énekes játékok fejlesztik a gyermekek 

zenei képességeit: a ritmusérzéket, a zenei hallást, az éneklést, a zenével egybekötött 

ritmikus mozgást, valamint a gyermekek esztétikai érzékét. 

 A gyermekek a zenét is hasonlóan élik meg, mint az anyanyelvet. Számukra a zene a 

hangulatok, az érzelmek, a jó közérzet fontos kifejezője. A mindennapos éneklés természetes 

igénye az óvodáskorú gyermeknek. 

Az óvodai mindennapok során a gyermekek számára természetes módon adott a lehetősége a 

szabadon kezdeményezett éneknek, énekes játéknak illetve az óvónő által felajánlott zenei 

tevékenységek önálló kezdeményezésének. 

Nagy gondot fordítunk arra, hogy a gyermek tiszta éneklésének kialakulását elősegítsük, 

ugyanakkor a zenei kreativitásuknak minél több teret biztosítsunk. 

A tiszta, szép éneklés kialakítása, a zene, az ének szeretetére nevelés óvodánkban alapvető 

követelmény. A zene, az ének koreográfiával kiegészítve fejleszti a testi képességeket is. 

Nemcsak passzív hallgatója, illetve reprodukálója a zenének a gyermek, hanem mozgásával, 

énekével egyéniségének megfelelő kifejezési rendszert alakíthat ki.  

Így az auditív örömélmény vizuálissá, érzékelhetővé válik a gyermek számára, nem 

utolsósorban esztétikai érzékét is alakítva. 

A zenehallgatás és a különböző tevékenységek kapcsolata a gyermek esztétikai érzékét 

fejleszti, személyiségét gazdagítja. A változatos módon közvetített zenei élmények során 

válik érdeklődővé, nyitottá az ének, a zene iránt.  
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Zenei anyag kiválasztása: Elsődleges célunk a magyar zenei hagyományok megőrzése 

Kodály Zoltán és Forrai Katalin elképzelése szerint. Az énekes népi játékok és az igényesen 

válogatott kortárs művészeti alkotások képezik az óvodai nevelés zenei anyagát.  

Az éneklésre szánt óvodai dalanyag alkalmazkodjon a gyermekek életkori sajátosságaihoz ( 

hangterjedelem, ritmus…stb.) 

A népdalok, népi gyermekjátékok a nemzettudatot erősítik, az egyházi gyermekénekek pedig 

a bibliai történetek elmélyítésének nélkülözhetetlen eszközei. 

Rendelkezésünkre áll az igen gazdag egyházi énekanyag, kifejezetten a gyermekek számára 

összegyűjtve, amely óvodai használatra is alkalmas. 

Előfordul, hogy más egyházi énekanyag bonyolultabb, mint a gyermekek számára előírt, 

mégsem jelent problémát, hiszen a nehezebb énekek zenehallgatásra használhatók. Másrészt 

tisztában vagyunk azzal, hogy a gyermekek sokkal több és gazdagabb zenei anyagot képesek 

befogadni, a kötelezőnél. 

Az óvodai hittanoktatás szerves része az egyházi gyermekénekek bemutatása, tanítása. Ezek 

az adott bibliai történethez kapcsolhatóan segítik a történet mélyebb átélését, és mivel 

rendszerint mozgással, játékos utánzó mozdulatokkal kísérve tanulhatók, közös élményt is 

jelentenek.  

Egy-egy ének koreográfiája a gyermekek számára ismerős mozdulatsorok játékos utánzásával 

örömforrássá válik tanulás közben. A gyermekre sokkal inkább hatással van a mozgással 

egybekötött éneklés, mint az egyszerű énektanítás.  

A gyermekek által ismert mozgásformák kibővülnek a sajátosan egyházi (egyéni) jellegű 

mozdulatokkal, melyekben az egyházi jelképrendszer is kifejezésre jut.  

Tapasztalataink szerint, az óvodai zenei nevelésben általában nem használt, nem hallott 

hangszerekkel való ismerkedés a zenei nevelést gazdagító lehetőségek közé tartozik 

óvodánkban (pl. gitár, szintetizátor, templomi orgona). 

Az orgona a világ zeneirodalmának kiemelkedő, a gyerekek számára is érthető evangélikus 

egyházzenei művekkel való ismerkedést tesz lehetővé. A gitár és a szintetizátor az 

előítéletekkel szemben jól használhatók a magyar népzene interpretálásában is. Az 

óvodánkban összeállított egyházzenei anyagok jórészt népi ihletésűek. (Pl. Jertek 

énekeljünk… c. énekeskönyv) 
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Az új hangszerekkel, új hangzásokkal való ismerkedés a zenei anyanyelv gazdagítását jelenti 

a gyermekek számára. Szabad lehetőségeket szeretnénk adni a zenei kreativitásnak, 

fantáziának, oly módon, hogy a gyerekek maguk alkothassanak dallamokat, melódiákat. 

Ismert dalokat saját elképzeléseik alapján is próbáljanak meg előadni. Törekszünk arra, hogy 

ritmus és ütemérzésük fejlesztése érdekében változatos eszközök, lehetőségek, álljanak a 

gyerekek rendelkezésére. Saját maguk is szívesen próbáljanak egyszerű hangszereket 

megszólaltatni. 

 

Feladataink:  

 A gyermekek zenei képességeinek fejlesztése (ritmusérzék, zenei hallás, éneklés, 

énekléssel egybekötött ritmikus mozgás) 

 A gyermekek éneklési készségeinek fejlesztése (a mozgás, a hang, a szöveg 

összekapcsolásával) 

 Zenei élmények együttes átélése, zenei anyanyelv megalapozása. 

 Igényes népi, kortárs művészeti és egyházzenei anyagokkal való ismerkedés az adott 

korcsoport képességszintjének megfelelően 

 Népi gyermekjátékok megismertetése, játszása 

 Gyermekhangszerek gyakori alkalmazása 

 A zenei élmények befogadásához szükséges szervezeti keretek biztosítása. 

 Nyelvi képességfejlesztés mondókákkal, gyermekdalokkal, zenei képességfejlesztő 

játékokkal.  

 

Várható eredményeink az óvodáskor végén: 

 A gyermekek szívesen játszanak énekes játékokat, népi gyermekjátékokat. 

 Bátran és szívesen énekelnek egyedül és együtt is. 

 Képesek megkülönböztetni a zenei fogalompárokat: a lassú-gyors tempókat, a magas-

mély illetve halk-hangos hangokat 

 Kreatívak, ha dallamot, ritmust, mozgást kell vagy szeretnének rögtönözni. 

 Képesek az akusztikailag és ritmikailag is jól differenciálható motívumok 

elkülönítésére, improvizálására – az egyéni éneklésre 

 Tudnak utánozni és gyakorlás után felidézni néhány elemű nyelvi szekvenciát 

 Együttmozgással átveszik a mondókák, gyermekdalok lüktetését, ritmusát 
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 Szívesen hallgatnak zeneműveket, énekeket. 

 Sajátjuknak érzik a megismert népi gyermekdalokat, énekeket, és a megismert       

egyházi gyermekénekeket is. 
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10.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 
 

 

 

A különböző manuális és ábrázoló tevékenységek körében a rajzolás, festés, mintázás során 

nemcsak a színek, formák megismerésére fektetünk hangsúlyt, hanem a különböző anyagok 

tulajdonságainak érzékelésére is. 

Együtt fedezzük fel a gyermekekkel, mennyi mindent lehet, mi mindenből és mivel 

létrehozni. A felnőttekkel együtt történő közös tevékenység, felfedezés öröme így 

élményforrássá válik. Isten azért adott nekünk kezeket és érzékszerveket, hogy alkothassunk a 

magunk örömére is.  

Az ábrázolás, a különféle manuális tevékenységek – azaz az alkotás célja a motiváció és 

a kreativitás kifejlesztése, a környező valóság modellálása, a manuális készségek 

fejlesztése, az alapvető ízlés, kritikai és önkritikai érzék fejlesztése.  

Ezek a tevékenységek segítik a képi-plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli 

tájékozódó- és rendezőképességek alakulását, a tér-, forma- és szín képzetek gazdagodását. 

A vizuális nevelés sokrétű, sokszínű tevékenységet takar. Az anyaggal való játék örömét, az 

alkotás élményét adja a gyermekek számára. Kezdetben ugyanis nem az eredmény, hanem a 

tevékenység a fontos. 

Fontos feladatunk, hogy a gyermekek alkotó fantáziájának képi megjelenítésére teret adjunk.  

A gyerekeknek legyen módjuk arra, hogy bármikor kedvük szerint végezhessenek ábrázoló és 

manuális tevékenységeket. 

A technikai kivitelezést, az anyagokkal való bánásmódot kell megmutatnunk, de nem kell 

megmondanunk, mit csináljanak. Az alkotás is játék a gyermek számára!  

Jó, ha a gyerekek általában természetes anyagokkal dolgoznak, azokkal hoznak létre valamit. 

A természetes anyagok, a gyerekeket körülvevő eszközök, üzenetet hordoznak a teremtett 

világról. Juttassuk óvodásainkat olyan élményekhez, lehetőségekhez, amelyek segítik őket, 

hogy környezetük gazdag szín és formavilágát életkoruk, fejlettségük szintjén 

megjeleníthessék. Kedvük és tetszésük szerint vehessenek részt az alkotó tevékenységekben. 

Legyenek térbeli tapasztalataik az őket körülvevő környezet átalakításában, pl. közösen 

elkészített díszítő eszközök segítségével. 
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A gyermekek a vizuális élmények hatására az alkotó-ábrázoló tevékenységekben 

tulajdonképpen személyiségük egy darabját jelenítik meg a számunkra. Rajzaikban, 

munkáikban megjelennek örömeik, szorongásaik, fantázia és élményviláguk. Számunkra 

pedig értékes üzenethordozók a gyermekek ábrázoló munkái. 

Az óvónő ízlése, mint modell, követendő példakép lehet a gyermek számára. Egy-egy 

csoportszoba színvilága, a tárgyak, a dekorációk üzenethordozók, ízlésformálók. 

Ajánlatos, hogy a csoportszoba dekorációi tükrözzék az évszakok változásait, a gyermekek 

speciális érdeklődését, a különböző tevékenységek, játéktémák alakulását. Fontos, hogy a 

szülőket is bevonjuk a csoportszoba, az udvari játszóhelyek kialakításába, a környezet 

szépítésébe. A bútorok színe, formája, a dekoráció a falon, a megvilágítás, mind az esztétikai 

nevelés hatásos eszköze. 

A gyermekek szépérzékének, vizuális kifejezésmódjának fejlődését segíti a műalkotásokkal, 

népművészeti elemekkel, népi motívumokkal, nemzeti szimbólumokkal való ismerkedés.  

A megismert bibliai történetek ábrázolásában is törekedjünk a technikák, a használt anyagok 

változatosságára, színgazdagságra, a gyermeki kreativitás kibontakoztatására, elősegítve a 

gyermeki fantázia, képi gondolkodás és kifejezőkészség fejlődését. 

 

Feladataink: 

 a gyermekek alkotó tevékenységéhez szükséges feltételek megteremtése 

 alkotó kreativitásuk kibontakoztatása 

 a vizuális látásmód megalapozása 

 változatos ábrázolási technikák bemutatása, megismertetése 

 megfelelő eszközök biztosítása az alkotáshoz 

 az életkori sajátosságoknak megfelelő, a gyermekek számára érdekes műalkotások 

megismertetése 

 a környezet esztétikus kialakításával, a szép iránti igény felkeltése 

 

Várható eredményeink az óvodáskor végén: 

 Változatos ábrázolási technikákat, anyagokat ismerjenek és alkalmazzanak. 

 Szerezzenek alapvető jártasságot a papír, a ceruza, a kréta, az ecset, az olló, a tű és 

kés, a formázóanyagok használatában. Vigyázzanak saját és társaik testi épségéra.  
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 Élményeiket, benyomásaikat, tapasztalataikat jelenítsék meg alkotásaikban. 

 Egyéni elképzeléseik alapján valósuljon meg a képalkotásuk 

 Alkotásaikra a szín - és formagazdagság legyen jellemző. 

 Tudjanak rácsodálkozni a szépségekre a környezetükben. 

 Megfelelő értékítélettel rendelkezzenek, legyenek igényesek környezetük 

kialakításában, életterüket bátran átalakítsák, kedvük szerint dekorálják. 

 Örüljenek saját és társaik alkotásainak, lássák meg bennük a szépet. 

 Nemcsak az emberi alkotásokban, hanem a teremtett világ szépségeiben is tudjanak 

gyönyörködni. 

 Manuális, finommotorikus képességeik érjék el az írás elsajátításához szükséges 

alapvető szintet, ami az iskolába lépéskor szükséges. 
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10.5. A külső világ tevékeny megismerése 
 

 

 

Óvodánkban az élet közeli tanulás, a valódi tapasztalatok szerzésének lehetőségei segítik a 

gyermekeket abban, hogy az őket körülvevő világot mind jobban megismerjék, minél 

teljesebben eligazodjanak szűkebb és tágabb környezetükben. 

Mivel teljes információs anyagot kapnak, ez több, mint a materialista világnézet, viszont az 

istenhit fogalmába beletartozik a materiális világ is. 

A tárgyakkal, különböző anyagokkal való ismerkedés élményt jelent a gyermekek számára. A 

tulajdonságok megismerése közben nemcsak a hasznosság értéke jelenik meg, hanem a 

környezetünkben található szépségekre is felhívhatjuk a gyermekek figyelmét (esztétikai 

nevelés). 

A körülöttünk lévő világ nemcsak arra való, hogy megismertessük, vagy tárgyi ismeretként 

beépítsük a gyermek tudatába. Sokkal fontosabb, hogy a gyermek otthonosan érezze magát 

abban a szűkebb illetve tágabb környezetben, amelyben él, s hogy közösen csodálkozzunk rá 

a teremtett világ szépségeire! 

A gyermekek elsősorban a felnőttek segítségével ismerkednek meg az őket körülvevő 

világgal. A környezet iránti szeretetet úgy tudjuk megalapozni, ha a gyermekekkel együtt 

fedezzük fel azokat a kapcsoló pontokat, amelyek benne és a természeti környezetben is 

megtalálhatóak. Ez úgy valósulhat meg igazán, ha a gyermekek környezetüket sajátjuknak 

érzik. Erre ad jó lehetőséget a bibliai szemlélet, mely szerint: 

„ Isten szeretetre hozta létre a világot és benne az embert !” 

A csupán anyagi világot nem lehet szeretni! A szeretet mindig személyes kapcsolatot jelent. 

Alapvetően más a viszonyunk a természethez, ha az egy véletlenszerű evolúciós folyamat 

következménye, mintha a Teremtő Szeretet művének tekintjük.  /1 Jn. 4,18 / 

Ez a szemlélet segít minket abban, hogy az élő környezetünk és a környezetünkben élők felé 

krisztusi szeretettel forduljunk. A gyermek így érzelmi kötődése révén szereti és éppen ezért 

védi, barátságosnak tartja és azzá formálja környezetét. 

A kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenységünk elismeréseként óvodánk 

megkapta a Vidékfejlesztési Minisztériumtól a Zöld Óvoda címet. A Zöld Óvoda 
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működtetési kritériumainak való megfelelés is segíti munkánkat a gyermekek 

környezettudatos gondolkodásának kialakításában.  

A gyermek, miközben felfedezi tágabb környezetét, megismeri a szülőföld, az ott élő 

emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a nemzeti, a 

családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is. Közben 

formálódik nemzeti identitástudata, magyarságtudata. A családban és az óvodában megélt 

közösségi élményei, tapasztalati erősítik a közösséghez tartozás biztonságot adó, pozitív 

érzését. 

A környezet megismerése során a gyermekek matematikai tartalmú tapasztalatokat, 

ismereteket is szereznek a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokról. Alakul 

ítélőképességük, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemléletük. 

A matematikai tapasztalatok szerzése közben a gyermek nemcsak logikai műveletek 

alapjaival ismerkedik meg, hanem biblikus szemléletét is erősíti az a tény, hogy a Biblia 

képanyaga pozitív, megerősítő, elmélyítő hatást gyakorol a matematikai ismeretekre is. ( pl. 

Kenyércsoda története  – /Jn.6. fej. /) 

A jézusi parabolák sajátos logikai rendszert alkotnak nemcsak a matematikai–logikai 

gondolkodás, hanem a humán gondolkodás irányában is. A bibliai történetek feldolgozásakor 

ezért néhány ésszerű következtetést elvárhatunk a gyermektől a hallottakkal kapcsolatban is.  

 

Feladataink: 

 A természeti jelenségek, változások megfigyelése jelentsen élményt. Teremtsen olyan 

különleges motiváló helyzetet, amely felkelti a gyermekek érdeklődését.  

 A megfigyelések, tapasztalatok a valóság minél sokoldalúbb megismerését tegyék 

lehetővé. 

 A természeti környezet, a teremtett világ megóvásának lehetőségeit mutassuk be a 

gyerekeknek, segítsük a környezettudatos magatartás kialakulását. 

 A természeti és tárgyi világ megismerése során a gyermekek szerezzenek matematikai 

tartalmú tapasztalatokat. 

 A matematikai képességek fejlesztését kapcsoljuk össze a mindennapi élet 

problémáival és ösztönözzük a megszerzett tudás más tartalmú élethelyzetekben való 

alkalmazását 
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 Divergens feladatmegoldással biztosítsuk az egyéniesített haladásütem differenciáló 

hatásának érvényesítését.  

 A gyermekek élethelyzetei váljanak tanulási szituációkká. 

 Együtt csodáljuk meg a teremtett világ szépségeit. 

 

Várható eredményeink az óvodáskor végén: 

 A gyermekeink megtanulják, és megértik, hogy Isten ezt a szép világot szeretetből 

adta nekünk embereknek, hogy óvjuk, védjük, őrizzük. 

(Kultúrparancs  –  /1. Móz.1.28./) 

 Megtanulják, hogyan védjék környezetük élővilágát – együttműködve ebben, 

embertársaikkal. 

 Az óvodás évek alatt elsajátított óvodai és otthoni példák alapján törekszenek majd 

természeti és tárgyi környezetük esztétikus kialakítására. 

 Tudják: Teremtőnknek köszönhetjük embertársainkat, Neki tartozunk felelősséggel 

mindazért, amit a világban teszünk.. 

 Életkoruknak megfelelően tájékozódnak a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi 

környezetükben. 

 Ismerjék testük részeit és alapvető funkcióit, érzékszerveiket 

 Ismerik családjuk szerkezetét, családtagjaik adatait, lakcímét. 

 Valós és tudományosság elveit tartalmazó ismeretekkel rendelkeznek a növényekről, 

állatokról és a teremtett világ jelenségeiről. 

 Életkoruknak megfelelő ismereteik legyenek a tárgyi környezetükről 

 Rendelkezzenek az életkoruknak megfelelő matematikai tapasztalatokkal. 

 Az alapvető matematikai tapasztalatok birtoklása segítse eligazodásukat a gyakorlati 

életben. 

 Matematikai gondolkodásmódjuk jelenjen meg a hétköznapi folyamatok 

értelmezésében, tervezésében, cselekvési stratégiák kidolgozásában.  
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10.6. Mozgás 
 

 

 

A mozgás a kisgyermek lételeme. Az egészséges életmód kialakítása, a testi fejlődés 

elősegítése nem képzelhető el a gyermekek alapvető mozgásigényének kielégítése nélkül. A 

testi nevelés emellett a személyiségfejlesztés része is, mint ahogy a testi egészség is szorosan 

összefügg a harmonikus lelki élettel. 

A szabad mozgás lehetőségek megteremtése a gyermekek jó közérzetének biztosításához 

szükséges. A lelki nevelés kiemelt szerepe nem jelenti azt, hogy a testi képességek fejlesztése 

ne lenne fontos a számunkra.  

A mozgás egészségmegőrző szerepe nélkülözhetetlen óvodásaink életében. A 

legoptimálisabban úgy őrizhetjük meg a gyermek egészségét, ha minél hosszabb időt tölt a 

szabad levegőn. Ugyanakkor edzettséget, állóképességet szereznek a mozgásos játékok 

közben.  

Tudjuk, hogy a gyermekek eltérő mozgásigénnyel rendelkeznek, ezért a nap különböző 

szakában megfelelő időt és lehetőséget biztosítunk a tornatermi és az udvari mozgás 

lehetőségek számára. Biztosítjuk a mindennapos testnevelés lehetőségét. A szabad játék – 

szabad mozgástér, a gyermekek számára élettanilag is fontos lehetőségek a fejlődésre. 

Anatómiai–élettani szempontból megfelelően szervezett prevenciós céllal végeztetett 

mozgások is szükségesek az egészség megóvása, a fejlődés érdekében. Ezek tartalmazhatnak 

természetes mozgásokat, mozgásos játékokat, szabályjátékokat, prevenciós gyakorlatokat 

szerekkel, felszerelésekkel, esetleg a csoportszoba apróbb eszközeivel… stb. 

Az egészség megőrzése az edzettség az egészséges életmód szokásainak kialakításában az 

óvodának szorosan együtt kell működnie a családdal. Hiszen a kényelmes öltözet, lábbeli 

ugyanúgy az egészséges életmód része, mint a higiénikus, tiszta, pormentes környezet. 

Kérésre a tej- tojás- és lisztérzékeny gyerekek étkeztetését megfelelő módon biztosítjuk, 

segítve a szülőket ebben is.  

Az óvodásnak szüksége van bíztatásra a mozgásfejlődés során, szüksége van erejét 

meghaladó próbálkozásokra.  

Óvodánkban az ügyesebb, fejlettebb, teherbíró gyerekek testi képességeiket felhasználhatják 

arra, hogy gyengébb, ügyetlenebb társaiknak segítsenek.  

Nem egymás legyőzése a fontos, hanem az egymás sikereiben való közös öröm! 
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Az akarati tulajdonságok fejlesztésében a keresztyén megközelítés azt jelenti, hogy örülünk, 

ha a nálunk gyengébbnek segíthetünk és együtt örülünk egymás teljesítményének! 

A testi és lelki egészség szoros kapcsolatából következik, hogy lelki nevelés nélkül a 

testnevelés sem lehet igazán hatékony. A jó közérzethez nem elég a testi képességek 

fejlesztése. Szükséges a belső harmónia biztosítása is. A testileg fejlett, de lelkileg 

visszamaradt gyermek, erejét fitogtató, agresszív, antiszociális lesz. 

A keresztyén szeretet ellenben arra ad késztetést, hogy a testi fölényt pozitív irányba, egymás 

segítésére használjuk ki (pl. a gutaütött béna gyógyulásának története, ahol társak segítenek a 

betegnek). Ez a szemlélet segít abban, hogy a mozgásszervi beteget vagy átmenetileg sérült 

gyermeket óvják, védjék, segítsék társai. 

A keresztyén szemléletben a test és a lélek szerves egységet alkot.  

 

Feladataink: 

 A gyermekek mozgásigényének kielégítése a szabadban és a tornateremben. 

 Változatos és fejlesztő tornaeszközök használata a mozgásfejlődés elősegítése 

érdekében 

 A gyermekek egészségének megóvása érdekében a tiszta, egészséges, biztonságos 

környezet megteremtése. 

 Prevenció, korrekció mozgás és tartásjavító foglalkozások szervezése szakszerű 

segítséggel. 

  

Az óvodáskor végére várható eredmények: 

 A gyermekek megfelelő biztonsággal rendelkeznek az alapvető mozgásformák 

gyakorlása során. 

 Képesek mozgásuk koordinálására, ismerik az alapvető téri irányokat. 

 Képesek megfelelő tempójú, ritmusú irányváltoztatással célzott nagymozgások és 

finommozgások végzésére 

 Képesek összpontosítani, kitartóan egy-egy mozgásos feladatra figyelni.  

 Rendelkeznek megfelelő jártassággal, készséggel a tornatermi és az udvari 

mozgáslehetőségeket illetően. 

 Megfelelően edzettek, állóképességük, kitartásuk, életkoruknak megfelelő. 
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 A környezetükben segítségre szoruló társakkal szeretettel, együttérzéssel törődnek. 

 Elsajátítják a rajzoló mozgásokhoz, a későbbi íráshoz szükséges grafo-motoros 

készségeket. 
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10.7. Munka jellegű tevékenységek 
 

 

 

Az óvodai életet végigkíséri az ellátásra törekvő nevelés, amely által a gyermek önálló 

személyiséggé fejlődik közben és megtapasztalja az önfegyelem, a kitartás szükségességét. 

Óvodánkban a gyermekek aktív, tevékeny részesei a természetes élettérben adódó 

tapasztalatszerzésnek. Ismereteiket felhasználhatják a mindennapok során, képességeiket 

kipróbálhatják egy-egy célra irányuló tevékenységben.  

Játékidőben természetes módon, de bármilyen más élethelyzetben is lehetőségük 

munkavégzésre. Kezdetben önmagukért, saját szükségleteik kielégítéséért dolgoznak, majd 

később szívesen, végeznek munkát társaikért, vagy a felnőtt kérésére is. Valós szükségleteiket 

elégítik ki, pl. akkor, amikor maguk és társaik számára készítnek uzsonnát, salátástálat, 

gyümölcssalátát…stb. 

Az ünnepi készülődések során a felnőttek irányításával, társaikkal együtt segítenek a 

teremrendezésben, ajándékkészítésben. Az élő környezet ápolása  (növények, állatok 

gondozása, kerti munka) természetes módon alakítja ki bennük az élővilág megóvására való 

törekvést, környezetük védelmét. A gyerekeknek módjuk van arra, hogy kisebb csoportban a 

szükségletek szerint vállalják alkalmi megbízatások teljesítését.  

A nagyobbak szívesen javítanak, barkácsolnak. Az udvari barkácsműhelyben valódi 

szerszámokkal ismerkedhetnek meg, valódi anyagokon próbálhatják ki a különböző 

munkafogásokat. A gyermekméretű eszközök a testi épségüket nem veszélyeztető munkák 

végzését biztosítják.  

A gyermeki munka megszerettetésén keresztül kívánunk olyan készségeket, tulajdonságokat 

megalapozni, melyek a gyerekek akarati tulajdonságait, kötelességtudatukat, egymásért érzett 

felelősségvállalásukat erősíti. 

A gyermekek számára a munka még játékos jellegű, tehát örömet jelent. Nem kényszer, 

hanem az általunk szeretett Istentől, az Úr Jézustól kapott feladat. Bibliai alapon igyekszünk 

ezt a tudatot erősíteni a gyermekekben.  

Az ember tevékenysége több mint önfenntartás. Istenhez hasonlóan alkotásra képes. 

Ennek örömét a gyermek is átélheti a maga szintjén, ha létrehozhat valamit, ha kedve szerint 

alakíthatja a felnőtt segítségével környezetét. 
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Az óvodás gyermek még érdek nélkül örül munkája gyümölcsének. Vigyáznunk kell, hogy a 

munka fogalmába ne vigyük bele azt a vulgáris nézetet, hogy az verejtékes és szükségszerűen 

rossz, és csak ellenszolgáltatásért érdemes végezni.  

A hittan foglalkozásokon ugyanúgy, mint a gyermekek napi tevékenységében messzemenően 

figyelembe kívánjuk venni annak a lehetőségét, hogy a játékos keretek között végzett munka 

jellegű tevékenységek örömforrássá váljanak. 

Az óvodás számára a manuális tevékenységeknek akkor van igazi értelme, ha az az 

alkotókészséget is kibontakoztatja. Mennyivel nagyobb örömforrás az a játék, az a 

barkácsolás, az a tevékenység, amikor a gyermeknek lehetősége van fantáziája és egyéni 

elképzelése alapján létrehozni valamit, amiről van egy belső képe. 

Alkotókészségnek kibontakoztatása során a gyermek munkatársává válik a felnőttnek. Önként 

és szívesen segít, hoz létre valamit, ha lehetőséget kap rá. Szeretnénk megalapozni azt, hogy 

gyermekeink a munkát felnőttként is, hivatásként és örömmel végezzék. A gyermekek a 

munka jellegű tevékenységeket a vegyes életkorú csoportokban sokkal sokrétűbben, 

változatosabb körülmények között tudják végezni, mert a feladatokat differenciáltan 

vállalhatják. 

A kisebbek kedvet kapnak a próbálkozásokra, az akadályok leküzdésére, a nagyobbaknak 

lehetőségük van a gondoskodásra, a törődésre. A munka jellegű tevékenységek módot adnak 

arra, hogy az alkotások szépségeit bemutathassuk.  

Feladataink: 

 A szülők közreműködésével próbáljunk lehetőséget teremteni arra, hogy a gyermekek 

megismerjék szüleik munkáját 

 Tegyük lehetővé, hogy együtt végezhessenek munkát az óvoda alakításában, 

szépítésében (pl. kertépítés, növények telepítése) 

 Legyen lehetőségük arra, hogy egyéni adottságaiknak, érdeklődésüknek megfelelően 

próbálkozzanak különböző munkák elvégzésével 

 Kapjanak bíztatást, megerősítést és megfelelő mértékű segítséget 

munkatevékenységeikhez. 
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 A gyermekek jussanak el a saját maguk számára végzett önkiszolgáló tevékenységtől a 

társak, a közösség számára végzett munkáig. 

 Segítsük annak felismerését, hogy a környezetük alakítása, óvása értékes feladat, 

hasznos megbízatás. 

 Támogassuk, hogy az élő környezet gondozása ébressze fel a teremtett világért érzett 

felelősségüket. 

 Tudatosítsuk, hogy a munkavégzés ne legyen kényszerből vállalt feladat a számukra. 

 

Várható eredményeink az óvodáskor végén: 

 A gyermekek a rájuk bízott feladatot, munkát önállóan és szívesen végezzék, 

megfelelő kitartással és türelemmel 

 Óvják, védjék és gondozzák az élőlényeket környezetükben. 

 Tanulják meg egyes munkajellegű tevékenységek célszerű sorrendjét.  

 Ismerjék a napszakokhoz kötött munkafajtákat. 

 Elemi fokon szerezzenek tapasztalatokat a környezetükben előforduló eszközök, 

szerszámok használatáról. 

 Szívesen végezzenek társaikkal közösen munkát, működjenek együtt a 

munkakapcsolatok során. 

 Legyenek képesek erőfeszítéseket tenni a sikeres munkavégzés érdekében, 

rendelkezzenek életkoruknak megfelelő akarati tulajdonságokkal. 

 Értékeljék reálisan munkájukat, legyenek büszkék teljesítményükre.  

 Érezzék át a teremtettségben a munka fontosságát, hasznosságát.  

 Az alkotó munka megtapasztalt örömével készüljenek az iskolai feladatok  

elvégzésére.  
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10.8.    A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

A gyermekek a különféle cselekvések, tevékenységek, az együttes felfedezések során ismerik 

meg környezetüket. Élethelyzetekben próbálkoznak, a megtapasztalás útján szereznek 

ismereteket. 

Előtérben nem a tanulás áll, hanem az összefüggések meglátása, amelyek során a tanulás, 

mint az aktív tett következménye történik meg.  

Az óvodában töltött egész nap során párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységekben 

a gyermek maga alakít ki feladatokat és a cselekvésen keresztül ismereteket, készségeket és 

képességeket sajátít el, jártasságokat szerez, amelyeket később alkalmazni képes.  

Gondolkodásuk problémahelyzetek felmerülésével, azokra adott válaszokkal fejlődik. Az 

utánzásra épülő tanulás egyben segíti tájékozódásukat a változó környezetben is. 

A világ jelenségeinek megismerése közben a gyermek a felfedezés, a rácsodálkozás örömét 

éli át. Ez a módszer bátorít, mozgósít arra, hogy a gyermek fejlettségi szintjének és 

érdeklődésének megfelelően, önként kapcsolódhasson be egy adott, felkínált tevékenységbe. 

Így alakul ki egy közvetlen kapcsolat a megismerés és a megtapasztalás között. 

Az élet által nevelve az életre! 

 

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

 utánzásos, minta-és modellkövetéses magatartás-és viselkedéstanulás  

 spontán, játékos tapasztalatszerzés 

 cselekvéses tanulás 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 

 a gyakorlati problémamegoldás 

Óvodapedagógusaink a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segítik 

a gyermek személyiségének kibontakoztatását. Az elismerés, dicséret sikerélményhez juttatja 

a gyermeket és motiválja, további tanulásra készteti. 
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Feladataink: 

 Párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek felajánlása 

 A különleges térkiképzésű csoportszobákban és udvari játszóhelyeken megfelelő hely, 

idő és eszközök biztosítása az önálló tevékenységekhez, játékos tapasztalatszerzéshez 

 Lehetőség és feltételek megteremtése az elsajátított ismeretanyag alkalmazásához, a 

gyakorlatban, a játék során való kipróbálásához 

 Ok-okozati összefüggések szemléletes bemutatása, a kipróbálás, megtapasztalás 

lehetőségének megteremtése 

 Tapasztalatszerző kirándulások, helyszíni foglalkozások szervezése 

 

Várható eredményeink az óvodáskor végén: 

 Gyermekeinkben alakuljon ki a kíváncsiság, a vágy az új dolgok megismerése, 

megtapasztalása iránt 

 Legyenek motiváltak és készek önkéntes tevékenységek végzésére 

 Operatív tevékenységek során törekedjenek az ismereteik gyakorlatban való 

alkalmazására 

 Legyenek képesek felhasználni saját tapasztalataikat, építeni tudjanak azokra 
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11. PEDAGÓGIAI INTEGRÁCIÓ, INKLUZÍV 

PEDAGÓGIA, DIFFERENCIÁLÁS 
 

 

 

„…Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” (Lk.10,27) 

 
 

Keresztyén pedagógiánkban az elfogadó testvéri szeretet a közösségünkön belüli 

szeretetkapcsolatok alapja. Egyházi óvodánkban gyermekeinket arra neveljük, hogy 

előítéletek nélkül, alkalmazkodó, elfogadó szeretettel viszonyuljanak egymáshoz. Tolerálják a 

sajátos bánásmódot igénylő társaikat, a gyengébbekhez való közeledés és segítőkészség 

természetes legyen számukra. 

Evangélikus óvodánkban a kezdetektől olyan pedagógiai környezetet alakítottunk ki, ahol a 

különbözőség elfogadása, az egymás felé fordulás mindenki számára természetes. 

Isten iránti hálával tapasztaljuk, hogy a jelenlegi pedagógiai törekvések is ennek a 

szemléletnek az elterjedését és elfogadását szorgalmazzák. 

Az óvodánkat választó családokban elmaradott szociokulturális rétegkörnyezetben felnövő 

gyermekek is vannak, azokkal szemben, akiket születésüktől fogva meleg, védő, segítő 

keresztyén emberi közösség és ösztönző kulturális légkör vesz körül. Az óvoda szociológiai 

környezete, a keresztyén értékrend felvállalása és hiteles közvetítése késztetett minket arra, 

hogy az integrációt tudatosan, törvényi szabályozás keretein belül is felvállaljuk.  

Nevelőközösségünk szeretetteljes nyitottsággal viszonyul ehhez a feladathoz. Keresztyén 

pedagógusként valamennyien küldetésünknek érezzük az elesett, hátrányos helyzetű, 

gyengébb képességű, nagyobb odafigyelést és törődést, felzárkóztatást igénylő kisgyermekek 

felkarolását, segítését. 

A pedagógiai integrációnak alapvetően két változatát különböztetjük meg: 

– egyik a hátrányos helyzetű gyermekek (szociális, illetve etnikai kisebbséghez tartozók) 

integrációja 

– másik a képességeik fejlődésében elmaradott, felzárkóztatásra szoruló gyermekek 

integrációja. 

A két “réteg” nem azonos, de az integrálás célja igen: mindkét területhez tartozó gyermekek 

élete legyen teljes értékű, és a többségnek kell megteremteni önrendelkezésük lehetőségét. Az 

integráció lényege a társadalmi egyenlőségre való törekvés. 



70 

 

Az integráció csak inkluzív pedagógiai szemléletben valósítható meg. Az inkluzív 

pedagógia befogadó, elfogadó pedagógiát jelent, amelyben a “minden gyermek más” elve 

érvényesül. 

Az integrációnkat az inkluzív pedagógiai gyakorlat azon részeként valósítjuk meg, amely a 

többségtől bármilyen szempontból eltérő gyermekek elfogadását és a többséggel történő 

együttélését, együttnevelését jelenti.  

A gyerekek igényeit, speciális szükségleteit egyénre szabottan kezeljük. Ezzel párhuzamosan 

megjelenik az egyéni differenciálás, a differenciált bánásmód. 

A differenciálás értelmezésünk szerint azt jelenti, hogy minden gyermek a maga módján, a 

maga ütemében, a maga képességei szerint képes fejlődni. A fejlesztés nem azt jelenti, hogy 

felzárkóztatjuk a gyerekeket egy átlagszintre, hanem azt, hogy minden gyermeket a saját 

szintje és képességei szerint igyekszünk nevelni, önmagához képest szeretnénk fejleszteni. 

Ebbe a szemléletbe és az ezen alapuló gyakorlatba a kiemelkedő képességű gyerekek 

tehetséggondozása is beletartozik. 

Ez a nevelési gyakorlat óvodapedagógusaink részéről megfelelő, pozitív attitűdöt feltételez, 

ami azt jelenti, hogy az óvónő minden gyermekben a speciálisat, a csak rá jellemző egyedi 

sajátosságokat keresi és látja meg.  

Ennek a bánásmódnak a megvalósítása komoly felkészültséget is követel, hiszen 

differenciálni kell a célokban, a célok által meghatározott feladatokban, a feladatok 

megvalósításához vezető úton a módszerekben és a hozzá kapcsolódó eszközökben, valamint 

az elsajátítás idejében, tempójában. 

Egyénre szabott pedagógiai tervezést igényel és folyamatos nyomon követést, visszacsatolást. 
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12. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ                                      

GYERMEKEK NEVELÉSE 

 

 

„…biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek 

mindenkihez.”  (I Thessz 5,14) 

 

„Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot…” (I Tim 4,14) 

 

 

 

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni fejlesztésére, a gyermekek önmagukhoz 

képest történő fejlesztésére. Ugyanolyan fontosnak tartjuk a gyengébb képességű gyermekek 

felzárkóztatását, mint a különösen kiemelkedő képességű gyermekek tehetséggondozását. 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekként kezeljük a tehetséges és a felzárkóztatásra szoruló 

gyermeket egyaránt. 

 

A Köznevelési törvény „kiemelt figyelmet igénylő gyermek” megjelölést használ azon 

gyermekek megnevezésére, akiknek – fejlődésük érdekében - az átlagostól eltérő 

szolgáltatásokra van szükségük. (Nkt. 4.§ 13. bekezdés a.-  ac. pontja alapján). 

„Kiemelt figyelmet igénylő gyermek” az, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján: 

– a, különleges bánásmódot igénylő tanuló 

– -aa, sajátos nevelési igényű tanuló, 

– -ab, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek tanuló 

– -ac, kiemelten tehetséges gyermek, tanuló. 
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12.1. Felzárkóztató tevékenységünk 

 

Óvodánk integrált nevelést végző óvodaként működik. Alapító okiratunk, illetve Helyi 

Pedagógiai Programunk alapján a gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban 

részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.  

Pedagógiai Programunkban a keresztyén szellemű, inkluzív szemléletű pedagógia, az 

integráló nevelési mód és a differenciáló tanulásszervezés kiemelt hangsúllyal jelenik meg, 

mintegy erősítve, kiegészítve egymást. Jézus pedagógiája példát mutat, irányt ad arra 

vonatkozóan, hogy a többségtől bármilyen szempontból eltérő gyermekeket még inkább 

elfogadjuk és a többséggel történő együttnevelésüket megvalósítsuk. 

Felzárkóztatásra szoruló gyermekeink elsősorban SNI (sajátos nevelési igény) és BTMN 

(beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség) alapján nyernek jogosultságot az egyéni 

fejlesztésre vagy rehabilitációra. Ezen gyermekeink a helyi Pedagógiai Szakszolgálat, illetve a 

megyei Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított szakvélemény alapján saját szakembereink, 

illetve foglalkoztatott külső szakemberek közreműködésével rendszeresen megkapják a 

számukra szükséges ellátást, habilitációs, illetve rehabilitációs célú foglalkoztatást.  

A nap túlnyomó részében azonban a csoportok tevékenységébe természetes módon 

kapcsolódva vesznek részt az óvodai életben, az óvodai élet mindennapos tevékenységeiben is 

megjelenik a tudatos, célirányos fejlesztés, az eredményesség fokozása érdekében. Ehhez az 

óvodapedagógusok részéről a szakemberekkel való kooperációra és pedagógiai 

következetességre van szükség. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek neveléséhez szükséges pedagógiai feltételeink és 

fejlesztési törekvéseink: 

 Igyekszünk az egyéni szükségleteket, képességeket és fejlődési ütemet szem előtt 

tartó, befogadó pedagógiai környezetet biztosítani. 

 Rugalmas szervezeti keretek kialakítására törekszünk, lehetőséget teremtve a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek egyéni foglalkoztatásának megvalósulásához is 

 Elvárásainkat a súlyosság mértékéhez, valamint a gyermek fejlődési üteméhez 

igazítjuk 
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 Belátjuk, hogy a kiemelt figyelmet igénylő kisgyermek egyes területeken kiemelkedő 

teljesítményre is képes 

 Ügyelünk arra, hogy sajátos szükségletű gyermekeink fejlesztése a számukra 

szükséges területeken valósuljon meg. 

 A fejlesztést csak komplex kivizsgálás után kezdjük meg. 

 Amennyiben a gyermek részesült korai fejlesztésben, a korai fejlesztésre kell építeni. 

 A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó 

szakvélemény javaslataira építjük 

 A diagnózisra építve csoportos, kiscsoportos, egyéni formában különböző technikák, 

terápiák alkalmazásával, sokoldalú képességfejlesztéssel nyújtunk segítséget 

 Törekszünk a kompenzációs lehetőségek körének bővítésére, a nem vagy kevésbé 

sérült funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével. 

 Fontosnak tartjuk az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztését. 

 Szükség esetén a speciális segédeszközök elfogadására, következetes használatára és 

megóvására neveljük a gyermekeket. 

 A sérült funkciók miatt biztosítani kell a folyamatos stimulációt és kondicionálást, a 

fejlesztés folyamatosságát, rendszerességét és a kiszámíthatóságát. 

 Az ismeretnyújtás fokozatait kis lépésekre bontjuk, és ugyanígy tervezzük 

 Nagy mennyiségű változatos ingerek (taktilis, mozgásos, látási, hallási) biztosítására 

törekszünk a tapasztalati és ismeretkör bővítése érdekében 

 Gyermekeink számára biztosítjuk a munkához való időtöbbletet, egyéni tempójukat 

szem előtt tartva 

 Figyelembe vesszük a gyermekek eltérő terhelhetőségét is  

 Biztosítjuk a változatosságot, ugyanazon funkció változatos módon való 

gyakoroltatását 

 Nagyon fontosnak tartjuk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel szembeni pozitív 

attitűd, elfogadás megnyilvánulását az óvodapedagógusok és dajkák részéről 

 A pedagógus türelmes, nyugodt, érzelmi támaszt biztosító habitusa elengedhetetlen (ez 

a kivárás képessége). 

 Folyamatos, segítő, partneri együttműködésre törekszünk a sérült gyermekek 

családjával 

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekeink fejlesztésében minden esetben különös 

figyelmet fordítunk a szociális készségek fejlesztésére: az alkalmazkodó készség, 
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együttműködő készség, akaraterő, önállóságra törekvés, önkiszolgálás terén való 

segítségnyújtásra. 

Integrációnk célja: 

 Szegregációmentes nevelési környezet megteremtésével, esélynövelő tanulási 

módszerek személyiségfejlesztő gyakorlatunkba történő beillesztésével és komplex terápia 

alkalmazásával a gyerekek korai leszakadásának megakadályozása. 

 A speciális szükségletű gyerekek élete, nevelése és fejlesztése illeszkedjen az óvodai 

nevelés egészébe. 

 Olyan nevelői légkör és szeretetkapcsolat kiépítése, melyben a fejlesztésre, 

rehabilitációra szoruló gyermek biztonságban, érzi magát, érzi, hogy elfogadják és segítik, a 

felnőttek és a gyermekcsoport tagjai is. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek olyan nyitott és rugalmas rendszerben 

fejlődhessenek, mely igazodik egyéni sajátosságaikhoz, szükségleteikhez, fejlődési 

ütemükhöz. 

 

Intézményünk Alapító Okirata pontosan meghatározza, hogy a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek mely körének integrált nevelését vállalhatja fel óvodánk: 

 Mozgáskorlátozott gyermek 

 Autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek 

 Egyéb pszichés fejlődési zavarban szenvedő gyermek 

 

A fejlesztés területei a mozgáskorlátozott gyermekek esetében: 

Az óvodai nevelés keretében specifikus fejlesztést az érzékelésükben sérült és a neuromotoros 

zavarokkal küzdő gyermekek esetében tudunk biztosítani. 

 alapvető mozgástevékenységek (járás, futás, mászás, leugrás, dobás) 

 manipulatív tevékenységek (tapintásos feladatok, különböző anyagok és eszközök 

kipróbálása) 

 pszichomotoros fejlesztés 

 tesztelés és testi tapasztalat (saját test észlelése, egyensúlyérzékelés, testi kifejezések, 

dominancia) 

 alkalmazkodás térhez és időhöz (térészlelés, ritmus, tempó) 
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 grafomotoros fejlesztés: 

– szem-kéz koordináció javítása 

– finommotorika és a taktilis észlelés fejlesztése 

– formaemlékezet fejlesztése 

– irányok differenciálása 

– az ábrázoló készség fejlesztése 

 

A fejlesztés területei az autista gyermekek esetében: 

 elsősorban szociális és kommunikációs készségek fejlesztése: 

 beszéd előtti (preverbális) csecsemőkori kommunikáció elemeinek tanítása, 

 szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása, 

 beszéd vagy ennek hiányában alternatív, vizuális eszközzel történő kommunikáció/ 

jelnyelv, képek segítségével történő kommunikáció/ használatának tanítása, 

 tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása, 

 augmentatív kommunikációs eszközök használatának tanítása mindennapi 

élethelyzetekben,  

 fejlődési funkció elmaradások, korai elemi készségek fejlesztése 

 alapvető önkiszolgálási készségek kialakítása: étkezés, öltözés, tisztálkodás. 

 korai kognitív funkciók fejlesztése 

 elemi logikai műveletek, fogalmak, összefüggések tanítása 

 szociális kognitív készségek fejlesztése, 

 egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között, 

 általánosítás képességének fejlesztése, 

 az elsajátított képességek önálló használatának tanítása. 

 

Egyéb pszichés fejlődési zavar: 

Ezek a leggyakrabban jelentkező fejlődési rendellenességek, zavarok. Óvodánkban is ilyen 

jellegű problémával küzdő gyermekek ellátása történik. 

Ide tartozik: 

-figyelemzavar 

-hiperaktivitás 

-magatartászavar 

-tanulási zavar  
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A pszichés fejlődési zavarok előjelei: 

 Állandó mozgás, nyugtalanság 

 Mindig babrál valamivel 

 Amikor szólítják, mintha nem hallaná 

 Nem követi az utasításokat 

 Figyelmét nagyon rövid ideig tudja összpontosítani 

 Állandóan zavart kelt, stb. 

Támpontok a zavarok felismeréséhez: 

 Rendezetlen, bizonytalan mozgás 

 Kialakulatlan oldaliság 

 A gyermek nem tudja követni a mozgásokra vonatkozó utasításokat, még akkor sem, 

ha bemutatják neki 

 Figyelmetlenség – belső rendezetlenség, az egymásutániság felfogásának nehézsége, 

elterelhetőség, összefüggésben lehet az egyensúlyrendszer gyengeségével 

 Rossz ceruzafogás 

 Kusza rajzok, elmaradt rajzszint, a rajzolás elutasítása 

 Artikulációs problémák – beszédhang – megkülönböztetési nehézségek, 

sorbarendezési problémák. 

  

Óvodáskorban a megelőzésben használt tevékenységek célzott alkalmazásával, különböző 

fejlesztő játékokkal korrigálható a részképességekben történő elmaradás: 

 Egyensúly gyakorlat (lábujjhegyen állás)  

 Testséma (mozgásutánzás: emeld fel a karod, mutasd egy-egy testrészed) 

 Térorientáció (különböző irányokba mozogjanak, környezeti tárgyakhoz viszonyítva: 

állj a szék elé, mögé, stb.) 

 Koncentrációs képesség (állj fél lábra csukott szemmel) 

 Finommozgás (gyöngyfűzés) 

 Ritmusérzék (egyszerű ritmust visszatapsolni) 
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12.2. Tehetséggondozás 

 

Óvodai gyermekközösségünkben kiemelt figyelem illeti meg a különösen jó képességű, 

tehetséges gyermekeket is. Egyéni tehetségfejlesztésüket fontos feladatként kezeljük.  

Óvodás korban nem beszélhetünk konkrét tehetségről, csak tehetségígéretes adottságokról, 

hajlamokról, képességekről. Ebben az életkorban a gyermek átlagon felüli teljesítményét 

emeljük ki, konkrét cselekvésre koncentrálva.  

Óvodás korban a tehetséggondozás célja, hogy minden gyermekben fel tudjuk fedezni azt az 

értékét, amelyben a legjobbak a képességei, amiben sikert érhet el. Ezt követi a gyermeki 

képesség kibontakoztatásának segítése, a tanulás iránti érdeklődés felkeltése és a szülők 

figyelmének a tehetségígéretes területre való irányítása.  

Törekszünk a tehetség minél szélesebb körű elismertetésére, sikerélmények biztosítására. 

Ezáltal próbáljuk motiválni, lelkesíteni a gyermekeket, hogy ők maguk is komolyan vegyék 

Istentől kapott tehetségüket és a későbbiekben is készek legyenek kamatoztatni azt – mint a 

tálentumokról szóló példabeszédben. (Mt 25, 14-30)  

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által kijelölt Akkreditált kiváló 

tehetségpontként működő óvodánkban tehetségműhelyeket vezetünk: 

- Néptánc tehetségműhely a testi- kinesztetikus tehetségterület ápolására, a jó 

ritmusérzékű, fejlett mozgáskoordinációval rendelkező gyermekek számára  

- Ének-zene tehetségműhely a zenei tehetségterület ápolására, a kiemelkedő zenei hallású, 

szép, tiszta énekhangú gyermekek számára. 

- Kézműves tehetségműhely a térbeli- vizuális tehetségterület ápolására, a jó 

kézügyességű, fejlett finommotorikával rendelkező, kreatív gyermekek számára  

- Sakkjátszótér tehetségműhely a logikai- matematikai tehetségterület ápolására, a jó 

logikai készséggel rendelkező gyermekek számára  

Az óvodapedagógusok fontos feladata, hogy a mindennapi nevelőmunkába, fejlesztő 

tevékenységbe beépítve találják meg a csoporton belüli egyéni tehetséggondozás lehetőségeit, 

helyét és idejét. Legyen szó logikai, verbális, finommotorikus, zenei vagy bármilyen 

képességről. 
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Az említett tálentumokról szóló példabeszéd jól érzékelteti, mennyire eltérően aknázzuk ki a 

képességeinket. Adottságaink nyilvánvalóan nem egyformák, azonban sokat számít az is, 

hogy egyénileg mit ad hozzá az ember. Ha nem fejlesztjük képességeinket, akkor azok a 

semmibe veszhetnek. A kisgyermekek ebben a folyamatban a felnőttek segítségére szorulnak 

és ezt a segítséget lelkiismeretes munkánkkal mi tudjuk biztosítani számukra. 
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 13.  GYERMEKVÉDELMI MUNKA AZ ÓVODÁBAN                                                 

 

 

„ Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd!” (Péld. 3,27) 

 

Egyházi óvodánkban fokozott figyelmet fordítunk azoknak a gyermekeknek az ellátására, 

akik szociálisan nehezebb életkörülmények között élnek társaik többségénél. Hátrányos, 

illetve halmozottan hátrányos helyzetben nevelkednek, esetleg a család életvezetése miatt 

veszélyeztetettek, vagy egészségi állapotuk kívánja meg a fokozott odafigyelést, 

segítségnyújtást. 

Gyermekvédelmi tevékenységünk minden esetben a törvényesség keretén belül valósul meg. 

Elfogadjuk a szülő elsődleges jogát a neveléshez, az óvoda kiegészítő szerepet tölt be a 

családdal együttműködve. A gyermekek védelemével kapcsolatos törvények és rendeletek 

alapján igyekszünk óvodásainknak a szülői házzal együtt a biztonságos életkörülményeket 

megteremteni.  

Óvodánkban az óvónőkkel együttműködve gyermekvédelmi felelős gondoskodik a szükséges 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a megelőzés és segítségnyújtás biztosításáról.  

A prevenció során fel kell tárni azokat a tényeket, okokat, amelyek a gyermekek fejlődését 

akadályozhatják, veszélyeztethetik. A gyermekek családi helyzetét évenként felmérjük.  

A gyermekvédelmi felmérés tartalma: a veszélyeztetett gyermekek száma, hátrányos helyzetű 

gyermekek száma, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, három- vagy 

többgyermekes családban élők száma, a csonka családban nevelkedők száma, kiemelt 

figyelmet igénylő (SNI vagy BTMN) gyermekek száma.  

A gyermekek veszélyeztetettségének vizsgálati szempontjai: 

 A családi környezet tárgyi jellemzői, lakásviszonyok, anyagi helyzet, 

 A család életvezetése: a nevelés pozitívumai és hiányosságai, 

 Italozó életvitel, függőség, bűnöző családi helyzet esetleges jelenléte, 

 Betegség, egészségügyi állapot, a gyermek pszichikai állapota. 

Feladatunk – a tényállapotok birtokában – a gyermek érdekében a szükséges lépések 

megtétele, a gyermekek számára a balesetvédelmi feltételek megteremtése. 
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A szülők anyagi terheinek csökkentése érdekében a gyermekek ellátását az érvényes 

törvények, rendeletek szerint kedvezményesen biztosítjuk. Indokolt esetben az óvoda az 

étkezési térítési díjat részlegesen, vagy teljesen átvállalja. A szülőket – ha nehéz 

élethelyzetben vannak – tájékoztatjuk a gyermekek jogairól és a gyermekek fejlődését 

biztosító támogatásokról. Ha szükséges, javaslatokat adunk a támogatás elnyeréséhez.  

Óvodánk folyamatos kapcsolatot tart fenn a helyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, 

mely segíti a gyermekvédelmi feladataink ellátását. Folyamatos tanácsadással állnak 

rendelkezésünkre jogi és nevelési problémáink esetén. A nevelési tanácsokat a gyermekek 

problémáinak együttes elemzésével segítik elő. A családokban jelentkező működési zavarok 

közös megoldását (válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás gyermekkel) elősegítik, 

megkönnyítik.  

A gyermeket, mint fejlődő személyiséget, különleges védelem illeti meg. Joga van a testi, 

értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító, saját környezetében történő 

nevelkedéséhez. 

Óvodánk gyermekvédelemi tevékenysége is hozzájárul a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, 

erkölcsi fejlődéséhez azzal, hogy a veszélyeztetettséget megelőzi, ha lehet, megszünteti. 

A családokkal való folyamatos kapcsolattartás a napi találkozásokon kívül 

családlátogatásokon történik, ahol alkalom adódik a problémák mélyebb megismerésére, a 

lehetséges megoldások közül a legmegfelelőbb kiválasztására. 
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14.     AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 
 

 

 

 

Hetirend, napirend 

Az óvodai hetirend és napirend keretbe, rendszerbe foglalja az óvodában folyó nevelőmunkát. 

A párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek és a kötött tevékenységek (étkezés, 

délutáni pihenés…) heti illetve napi szintű előre tervezésével alapvető feltételeit biztosítjuk a 

nevelőmunka megvalósulásának. 

A hetirendben és a napirendben egyaránt vannak visszatérő, ismétlődő, szokásokat alapozó 

tevékenységek, egy bizonyos rendszeresség, amely érzelmi biztonságot teremt a gyermekek 

számára. Ugyanakkor a gyermekek érdeklődésének figyelembevételével, az óvodapedagógus 

döntése alapján, lehetőség van a rugalmasságra. 

A heti és napirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.  

A gyermekek életkorától, az egyházi esztendő eseményeitől, az évszakok befolyásoló 

szerepétől, a személyi feltételektől és a gyermekek fejlődési ütemétől függően a hetirendben a 

szabad játék időtartamának biztosításával, a párhuzamosan végezhető, differenciált 

tevékenységek sokszínű, sokféle variációja lehetséges. 

A hetirend összeállításakor figyelembe kell venni, hogy a hét folyamán az óvodai élet 

minden tevékenységi formájának lehetőségként történő felajánlására sor kerüljön, 

megfelelő rugalmassággal kezelve a sorrendiséget.  

A napirend kialakításakor biztosítani kell a folyamatosságot, a változtatás lehetőségét, a 

tevékenységek közötti harmonikus arányokat, szem előtt tartva a játék kitüntetett 

szerepét. Figyelembe kell venni a gyermekcsoport érdeklődését, a gyermekek egyéni 

képességeit és egyéni szükségleteit.  

A választható tevékenységek egy-egy napon 2–3 féle tevékenységi formába integrált 

feldolgozással kezdeményezhetők. A tevékenységek közül az óvodapedagógus a gyermekek 

választásai és a részvevők képességei alapján, valamint a tevékenység jellegétől függően 

dönti el, hol van a közvetlen részvételére, mintájára és segítő közreműködésére szükség. 
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Napirendünk 

Időtartam  

 

Tevékenységek a gyermekek egyéni szükségletéhez igazodóan  

 

7.00– 

9.00 

 

 Szabad játék  

 Reggeli áhítat, elcsendesedés 

 Gondozási feladatok (étkezés, tisztálkodás) 

 

 

9.00-10.30 

 

 Mindennapos frissítő mozgás  

 Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez 

igazodó műveltségtartalmak közvetítése, tevékenységekben 

megvalósuló tanulás  

Párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek, spontán és 

szervezett formában: 

o Verselés, mesélés 

o Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

o Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

o A külső világ tevékeny megismerése 

 Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése 

o Mozgás  

o Munka jellegű tevékenységek 

 

 

10.30-

12.00 

 

 Szabad játék – lehetőség szerint szabad levegőn 

 Gondozási feladatok (öltözködés) 

 

12.00–

15.00 

 

 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

 Pihenés  

 

 

15.00–

17.00 

 

 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

 Szabad játék a szülők érkezéséig 

 

 

 

 

Csoportszervezési kritériumok 

Óvodánkban 4 osztott és 2 vegyes életkorú csoportban folyik a nevelőmunka. 

Óvodánk nyitott házként működik, a csoportszobák a folyosóra és egymásba nyílnak, így az 

épület két szintjén 3-3 csoportszoba átjárható. 
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Minden gyermeknek állandó csoportja van, ennek ellenére, a szabad játék idején maguk 

dönthetnek arról, hogy melyik csoportszobában szeretnének játszani. 

A gyerekeknek jelentkezniük kell az állandó csoport óvónőjénél, hogy a másik csoportba 

szeretnének átmenni. Ugyanakkor az új csoportban is jelezniük kell érkezésüket. Az összes 

helyiségben határozott viselkedési szabályok érvényesek, amelyekhez mindenkinek 

alkalmazkodnia kell. 

Ugyanígy az udvari játszóhelyeken is szabadon dönthetnek a játéklehetőségek és a 

játszótársak felől, minden esetben jelezve együttműködési szándékukat a felnőtteknek.  

A gyerekeknek a háromdimenziós térkiképzésű csoportszobákban lehetőségük van a 

visszahúzódásra és arra, hogy játszótársaikat maguk válasszák ki. 
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15.  A PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE 
 

 

 

 

Pedagógiai munkánk tervezése helyi Pedagógiai Programunk és az éves Munkatervünkben 

meghatározott nevelési célok és feladatok figyelembevételével történik.  Az óvoda éves 

Munkatervét az óvodavezető készíti el az óvodapedagógusok javaslata és az előző nevelési év 

értékelése alapján, a köznevelés területén történő változások, aktualitások 

figyelembevételével. 

A pedagógiai munka tervezése és értékelése a helyi Pedagógiai Programhoz igazodó, saját 

készítésű csoportnaplókban történik. 

A nevelés tervezése és értékelése féléves időtartamban történik, és a három fő nevelési 

területet érinti: 

– egészséges életmódra nevelés 

– anyanyelvi, értelmi nevelés 

– lelki nevelés (érzelmi, keresztyén erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés) 

 

A tevékenységek tervezését 2 hetet felölelő ciklustervekben valósítjuk meg. 

A tématervek az óvodai élet minden tevékenységi formáját érintik: 

– játék 

– verselés, mesélés 

– ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

– rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

– a külső világ tevékeny megismerése 

– mozgás 

– munka jellegű tevékenységek 

A csoportnaplóban egy-egy téma lezárása után rögzítésre kerül annak értékelése.   

A csoportnaplókban havonta dokumentáljuk a keresztyén életre nevelés megvalósulását is.  

Pedagógiai munkánkat a gyermekek aktuális élethelyzetének, érdeklődésének 

figyelembevételével, a csoport életkorához és a gyermekek egyéni adottságaihoz igazodva 

tervezzük. 
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A tevékenységek tervezése a gyermekcsoport szükségleteinek, érdeklődésének 

megismerésével, képességeik feltérképezésével kezdődik. A szituációanalízis eszköz az 

óvónő kezében, amely segíti őt abban, hogy megfelelő módon fogalmazhassa meg pedagógiai 

munkája célját. Segít a megfelelő tartalmak, módszerek kiválasztásában. Tisztázza a csoport 

helyzetét, sőt a csoport és az óvónő egymáshoz való viszonyát is.  

Az elemzés szempontjai lehetnek pl. a következők: 

– Mi érdekli őket? 

– Milyen előzőleges ismereteik vannak? 

– Milyen félelmekkel küszködnek? 

– Vannak-e konfliktusok a csoportban? 

– Vannak-e olyan korlátok, amelyek akadályai a gyermekek fejlődésének… stb. 

A fenti és további kérdések megfogalmazása és az azokra adott válaszok segítenek a csoport 

és az egyes gyermek élethelyzetének felmérésében. 

Az analizálás alapja a gyermekek megfigyelése. Természetesen az óvónő nem csak saját 

megfigyelései alapján analizál, hanem a szülők elbeszélései, az óvoda eseményei, a 

környezetben történt változások, a nevelőtestületi megbeszélések alapján is.  

A szülők bevonása az előzetes tervezésbe azt jelenti, hogy ők is részesei, alanyai lesznek a 

tanulási folyamatnak. A gyermekek látásmódjának is meg kell jelenni a szituációanalízis 

során, mert egyéni érdeklődésük, kíváncsiságuk kielégítése segíti a megvalósítás sikerességét. 

Az óvodapedagógus az egyénre szabott tevékenység-lehetőségek megteremtésével olyan 

sikerélményhez juttatja a gyermekeket, amely elősegíti az önbizalom és a társakhoz fűződő 

szeretetkapcsolat kialakulását. 

A gyermekek aktuális élethelyzetének figyelembevétele a lelki nevelés számára is alkalmas 

teret ad. Mivel a bibliai történetek elmondására természetes módon adódik lehetőség a 

mindennapok során, ez hozzásegíti a gyermeket egy-egy válsághelyzet, probléma, nehézség 

leküzdésében. 

Ezek a történetek egy katarzis megélését teszik lehetővé egy-egy szituációban, így oldva fel a 

gyermekek szorongását, félelmeit. A nevelőmunka szervezésének időkeretei, a pedagógiai 

munka feltételeinek megteremtése csak eszköz, melyeket jól alkalmazva valósulhat meg 

alapvető célunk: 

A teljes ember nevelése keresztyén értékrend alapján. 
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16. A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK 

NYOMONKÖVETÉSE 

 

 

Az óvodás évek alatt gyermekeink jelentős testi, értelmi emocionális és szociális fejlődésen 

esnek át. Az óvodába lépéstől az iskolakezdésig folyamatosan nyomon követjük gyermekeink 

fejlődését. 

Óvodásaink a nálunk töltött 3 illetve 4 év alatt valamennyien látványosan sokat fejlődnek, 

szinte hihetetlenül sokat nőnek és változnak, babából helyes kislányokká, kisfiúkká válnak. 

Szellemi és lelki fejlődésük is egyértelműen érzékelhető. Sokat fejlődnek a gyermekek 

készségei, képességei, nyiladozik az értelmük, gazdagodik az érzelemviláguk, alakul erkölcsi 

értékrendjük, formálódik a személyiségük és ébredezni kezd szívükben a gyermeki hit.  

Az óvodás életkor a gyermekkor talán legaranyosabb időszaka, ajándék számunkra, hogy mi 

lehetünk azok, akik osztozhatunk a családokkal ezeknek a páratlanul szép éveknek az 

örömeiben, szépségeiben, figyelemmel kísérhetjük kisgyermekeink fejlődését, sőt érdemben 

tehetünk is érte. 

Miközben igyekszünk a ránk bízott kisgyermekeket felkészíteni az iskolai életmódra, 

nemcsak azon fáradoztunk, hogy a kimeneteli elvárásoknak megfelelő szintre emeljük a 

gyermekek tudását, a különféle készségeket, képességeket, fizikai állóképességüket és 

mozgáskultúrájukat, illetve neveltségi szintjüket – hanem, emellett nagy gondot fordítottunk 

erkölcsi értékrendjük formálására, keresztyén életre nevelésükre. Lelki nevelésünk által 

igyekszünk a gyermekeknek olyan útravalót adni, ami további életutukon is elkíséri őket és 

biztos pontként, kapaszkodóként szolgál számukra. 

Ezt, a Teremtő csodálatos gondviseléseként megélt fejlődési folyamatot minden kisgyermek 

esetében nyomon követjük. 

A gyermekek fejlődési ütemének és eredményeinek figyelemmel kísérése folyamatos és 

megfigyelésre épül. Minden gyermek esetében írásos dokumentumban, a gyermekek Egyéni 

fejlődési naplójában rögzítjük. 

 



87 

 

Az Egyéni fejlődési napló tartalma: 

1. Adatlap – a szülők töltik ki az óvodába lépéskor; anamnézis, ami az óvodáskor előtti 

időszakról és a gyermek családi viszonyairól ad információkat. 

2. A beszoktatás tapasztalatai – az óvodapedagógusok töltik ki 

3. Az egyéni fejlődés mutatói – ebben a dokumentumban rögzítik az óvodapedagógusok 

a megfigyeléseik eredményeit, minden korosztály esetében évente kétszer, október és április 

végén. A dokumentum táblázatos szerkezetű, előre megfogalmazott elvárásokkal, amelyek 

teljesítésének szintjét értékelik az óvodapedagógusok. 

4. Fejlesztési terv – azon kisgyermekek számára készül fejlesztési terv, akiknek 

valamilyen képességének a fejlettségi szintje elmarad az életkori sajátosságtól és az átlagtól 

eltérő fejlesztésre szorul. 

A gyermek fejlődésének értékelését csak akkor tudjuk hitelesen megvalósítani, ha jól 

ismerjük azt, akit értékelni akarunk. A mérés az óvodában azt jelenti, hogy olyan megismerési 

eljárásokat alkalmazunk, amelyek eredményeképpen eljutunk a megismeréshez. Ez a rendszer 

folyamatos mérést kíván meg a különböző képességterületeken. A cél az, hogy minél több 

ismeretet kapjunk a gyermekről, mindezt minél több természetes élethelyzetből merítve. 

Minél kevesebbszer, minél kevesebb ideig kiemelve őt a játékból. 

A gyermeki fejlődés nyomon követésének alapja a gyermek önmagához képest történő 

fejlődésének megfigyelése. Ennek eredménye képezi a további fejlesztés talaját, azt a bázist, 

ahonnan folytathatjuk további teendőinket. 
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17. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR 

VÉGÉRE 
 

 

 

 

„De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amik rád bízattak, tudván kitől tanultad .És 

hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, amelyek téged bölccsé tehetnek az 

üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által.” (2Timóteus 3,14-15) 

 

 

 

Az óvodánkba belépő gyermekek a nálunk töltött évek alatt elsajátítják mindazokat az 

ismereteket, készségeket és képességeket, melyekre szükségük van az iskolás évek 

megkezdéséhez. Mivel nemcsak a látható világról, természeti és tárgyi környezetükről kapnak 

információkat, hanem a láthatatlan világról is, így hozzásegítjük őket, hogy teljes világképük 

legyen későbbi életkorukban. Természetes módon az ősbizalom élményével fordulnak 

Teremtőnk felé, ismereteik a teremtett világról és benne a teremtett emberről szólnak. Többet 

tudnak hat – hét éves korra, mint a más rendszerű óvodai tanulás során. 

Erkölcsi–etikai nevelésük a keresztyén emberi magatartás normáival való ismerkedés során 

valósul meg. Ezt gyakorolják a társaikkal való kapcsolataikban. Szociális érésük gazdagabb, 

árnyaltabb, mert folyamatosan jelen van a segítésre, támogatásra szoruló társakkal való 

szeretetteljes együttműködés. 

Az óvodás évek alatt mindvégig az iskolás életmódra igyekszünk felkészíteni a gyermekeket, 

közvetetten segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését. 

Óvodánk az iskolába lépés lélektanának ismeretében tervezi meg feladatait. 

Az iskolai közösségbe való sikeres beilleszkedéshez megfelelő testi, lelki, szociális és 

értelmi érettség kialakulása szükséges. 

A sajátos nevelési igényű vagy gyengébb képességű gyermekek személyre szóló fejlesztését 

differenciáltan valósítjuk meg. A tehetséges gyermekeket segítjük abban, hogy érdeklődésük 

szerint több ismeretet sajátítsanak el, mint azonos korú társaik. 

A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti 

iskolakezdésre. 
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A kompetencia alapú nevelési szemlélet az óvodai nevelést és iskolai nevelés-oktatást 

egységes folyamatként értelmezi. Az óvodai nevelés kompetenciaterületben az alábbi 

képességfajták megfelelő szintre emelése képezheti az óvoda-iskola átmenet alapját: 

 Szociális képességek 

– Kritikai gondolkodás 

– Tervszerű, motivált munkavégzés, akaraterő, kitartás 

– Kreativitás, problémamegoldó gondolkodás 

– Konfliktuskezelés, szabálytartás 

– Empátia, tolerancia, nyitottság 

– Együttműködő-készség, szervezőkészség 

– Önállóság, önismeret, önbizalom 

– Metakommunikáció, az egyes társas helyzetekben való adekvát viselkedés, 

kommunikáció 

– A demokrácia intézményeiben való részvétel, képviselet készségei 

 Értelmi képességek 

– Pontos, differenciált vizuális észlelés 

– Hallott-auditív információk pontos észlelése, megkülönböztetése 

– A látott-hallott információk összekapcsolásának képessége 

– Rövid idejű vizuális-verbális memória 

– Szándékos figyelem 

– Környezettudatos magatartás 

– Kreativitás (rugalmasság, nyitottság, eredetiség) 

– A művészetekhez való pozitív viszony 

– Az emberek közötti együttműködéssel kapcsolatos ismeretek, képességek, attitűdök 

– Információkezelés 

– Problémakezelés 

– Önismeret 

– Döntési képesség 

– Induktív, deduktív gondolkodás 

 Verbális képességek 

– Kifejezőképesség 

– Szókincs 

– Szóbeli kommunikáció 
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– Beszédbátorság 

– Belső képkészítés 

– Mozgáskoordináció (ritmikus képességek) 

– Helyes beszédtechnika (beszédlégzés, artikuláció, beszédtempó, hangsúly, hanglejtés) 

– Beszédpercepciós képesség 

– Magabiztos, kreatív önkifejezés 

– Választékos, nyelvi eszközökben gazdag, kulturált stílus a különböző kommunikációs 

helyzetekben 

 Testi képességek 

– Összerendezett koordinált mozgás 

– Nagymozgások 

– Finommotorika 

 Lelki, érzelmi érettség 

– Az érzések azonosítása és megnevezése 

– Az érzések kifejezése 

– A vágyteljesítés késleltetése 

– Az indulatok ellenőrzése 

– Az érzések és cselekedetek összehangolása 

– A 6 éves gyermek életkorából elvárható, az adott élethelyzetekhez alkalmazkodó 

kiegyensúlyozott magatartás 

Az óvodáskor végére Pedagógiai Programunk segítségével elérendő, várható eredményeinket 

nevelési területenként és tevékenységi formánként részletesen kidolgoztuk, ami a program ide 

vonatkozó fejezeteiben megtalálható: 

 Nevelési területek:   

– egészséges életmódra nevelés 

– anyanyelvi, értelmi nevelés 

– lelki nevelés 

 Tevékenységformák: 

– Játék 

– Verselés, mesélés 

– Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

– Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

– A külső világ tevékeny megismerése 

– Mozgás  

– Munka jellegű tevékenységek 
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18.    AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 

Kapcsolat a szülői házzal 

Óvodánk a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek nevelését. A nyitott óvoda 

szemléletben fontos szerepet játszik a családok irányába történő odafordulás, hiszen a 

gyermekek egészséges fejlődése szempontjából meghatározó jelentőségű a közösség. 

Óvodánk az otthonossággal, a derűs, szeretetteljes bánásmóddal kívánja megteremteni a 

családias légkört.  

Minden család közvetít valamilyen értéket gyermeke felé, még akkor is, ha nem minden 

funkcióját teljesíti maradéktalanul. A szülők erejét gyakran meghaladja a problémáik 

megoldása, ezért jelenthet nagy segítséget a családokkal kialakított egyenrangú nevelőtársi 

viszony. 

A szülőkben is tudatosítjuk, hogy a gyermekek nevelését az óvoda és a család összehangolt, 

közös feladatának tekintjük és a szülőket folyamatosan az óvónőkkel való partneri, egymást 

segítő együttműködésre buzdítjuk. 

A beíratkozást követő első kapcsolatfelvétel az új szülők augusztusi szülői értekezlete, 

amelyen minden család számára felajánljuk a családlátogatás lehetőségét. 

Óvodapedagógusaink már az óvodába lépést megelőzve, szívesen ellátogatnak minden 

családhoz, ahol ezt igénylik és szívesen látják őket. 

A jó partnerkapcsolat segít abban, hogy a az óvónő és a lelkész támasz, segítőtárs legyen a 

gyermek nevelésében. Szükséges ilyen módon a napi kapcsolattartás, hogy a szülők teljes 

mértékben tájékozottak legyenek a gyermekükkel történt aktuális eseményekről, az egyházi 

óvoda munkájáról. 

Programunk lényeges eleme a szülők bevonása az óvodai életbe. Tanácsok, segítségnyújtás, 

együttmunkálkodás révén tevékenyen részt vehetnek az óvoda mindennapjaiban, a 

csoportszobák átrendezésében, gyűjtőmunkákban, munkaakciókban. Ily módon a szülők 

közvetlenül is megélik az óvodai élet történéseit, s ezáltal megnő a felelősségérzetük 

intézményünk iránt. 

A szülők, gyermekek, óvónők együttmunkálkodása olyan közös élményforrás, öröm, melynek 

pozitív hatása maradandóan kihat az óvodás évekre 



92 

 

Nagyfokú empátiát, segítő szeretetet igényel a családok értékrendjének átformálása az 

anyagiak felől a lelki értékek felé. A gyerekek a vallásos életre vonatkozó ismereteiket viszik 

haza óvodánkból. Ezeket az információkat, élményeket igazán csak akkor tudják örömmel 

átélni, ha a szülők jó szándéka segíti őket ebben.  

Boldog az a gyermek, akinek szülei vele együtt imádkozva tudják letenni életüket Isten 

gondviselő kezébe. 

Tervezett közös alkalmaink a nevelési év során: 

 Új szülők szülői értekezlete ( augusztus ) 

 Szülői értekezletek ( szept., febr., máj.) 

 Dombevangelizáció ( szeptember ) 

 Nyílt napok ( Karácsony és Húsvét előtt ) 

 Ünnepélyek ( Karácsony, Anyák napja, Évzáró, Óvodai ballagás ) 

 Májusi családi délután az óvoda udvarán 

 Egy-egy gyermekcsoport közös részvétele a gyermekistentiszteleteken  

( ádventben, böjtben ) 

 

Kapcsolatunk  fenntartó egyházközségünkkel 

 

Fenntartó egyházközségünkben és lelkészeinkben az óvodánkra szeretettel figyelő, segítő 

támaszra találunk. Nevelőtestületünk számára fontos és értékes alkalmak az óvodánkban 

megtartott, heti rendszerességű felnőtt áhítatok, amelyeken lelkészeink vállalnak szolgálatot. 

Ezek az alkalmak hétről-hétre megerősítő, támaszt és kapaszkodót nyújtó együttlétek a 

számunkra, egész hétre magunkban hordozott lelki útravalóval megtöltő találkozások. 

 A nevelőtestület tagjai közül többen kötődnek a gyülekezethez.            

Szintén nagy öröm és segítség számunkra, hogy hittanfoglalkozásaink megtartásában lelkészi 

segítséget kapunk. Heti egy délelőttön iskolalelkészünk szólítja meg óvodásainkat. 

Tapasztaljuk, hogy gyermekeink ezeken az alkalmakon maradandó ismereteket szereznek és 

maradandó lelki tartalmakkal gazdagodnak. 

Lelkészeinket szeretettel várjuk óvodánk jeles alkalmaira: nyílt napokra, ünnepélyekre, egyéb 

rendezvényekre. 
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 A vasárnapi gyermekistentiszteleteket több család látogatja. A családokat szeretettel 

invitáljuk ezekre az alkalmakra. 

 Minden évben, hagyományszerűen Pünkösd hétfőn, a templomunk ad otthont óvodánk 

évzáró ünnepélyének. 

Célunk, hogy a gyermekek lelki nevelése során a családoknak legyen módjuk az egyházzal, a 

gyülekezettel való találkozásra is. 

A gyülekezettel való kapcsolatkiépítés nemcsak az egyházi ünnepi alkalmakon való 

részvétellel valósulhat meg.  

Számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy a szülők és a lelkészek az óvodában is 

találkozhassanak.  Így válik teljessé nevelőmunkánk, így valósul meg a családgondozás is 

óvodánkban.  

Az egyházzal való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás azt célozza, hogy a gyermekek számára 

a gyülekezet ne legyen életidegen, hanem a mindennapi élet részévé válhasson.  Az egyház, a 

vallás ugyanis mindig is természetes része volt az emberi életnek.  

 

Iskolánkkal való együttműködés 

 

Összevont, többcélú intézményünkön belül szoros és harmonikus kapcsolatot ápolunk 

iskolánkkal.  

Közösen törekszünk nevelési, ill. oktatási elveink, céljaink és feladataink összehangolására, 

egységes megfogalmazására. A szabad iskolaválasztás lehetőségét biztosítva, nem titkolt 

vággyal és törekvéssel igyekszünk ballagó nagycsoportosainkat saját iskolánkban marasztalni. 

A városban páratlan lehetőséget kínálva ezzel, a 3-18 éves korig, óvodától érettségiig tartó 

egységes, egymásra épülő, folyamatos nevelés-oktatás megvalósulásához.  

Meggyőződésünk, hogy óvodásaink számára a legjobb utat kínáljuk, amikor a keresztyénség 

értékeit vállaló egyházi iskolánk felé vezetjük őket. 

A két intézmény közötti együttműködés tervét az óvodából és az iskolából választott egy-egy 

kolléganő készíti el szeptember folyamán: 

 Ősszel az alsó osztályosok meglátogatnak minket az óvoda udvarán, a Credo együttes 

szolgálatával megrendezett Dombevangélizáció elnevezésű rendezvényünkön. 

 Az ősz folyamán óvodapedagógusaink bemutató órákra látogatnak az első 

osztályokba, ahol a volt óvodásokkal találkozhatnak. 
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 Az ádventi időszakban nagycsoportosaink meghitt hangulatú Ádventi-teázáson 

vesznek részt iskolánkban, amikor a tanulók kis műsorral kedveskednek nekik. 

 Nagycsoportosaink farsangi mulatságon vesznek részt iskolánkban. 

 A böjti időszakban sem marad el a Böjti-teázás. 

 Tavasszal iskolánk alsó osztályos pedagógusai vendégeskednek nálunk, óvodai 

foglalkozásokat látogatnak, ahol a leendő első osztályosokkal találkozhatnak. 

 Tavasszal nagycsoportosaink igazi tornaórán vesznek részt iskolánk tornatermében. 

 

Az ország más evangélikus óvodáival való kapcsolatunk 

 

Elsősorban a MEE Országos Iroda Nevelési és Oktatási Osztálya, valamint az EPSZTI által 

évente megszervezett Országos Evangélikus Óvodai Szakmai Napok és a Nyári Evangélikus 

Pedagógus Akadémia, valamint más közös alkalmak, értekezletek, továbbképzések adnak 

lehetőséget az evangélikus pedagógusok számára a közvetlen találkozásra és 

kapcsolattartásra. 

Évente adódik lehetőség a találkozásra egymás intézményeiben is, különféle rendezvények, 

szakmai napok alkalmával 

Óvónőink és több evangélikus óvoda pedagógusai között különösen jó kapcsolat alakult ki, 

ezt szeretnénk ápolni és bővíteni a jövőben is. 

 

Kapcsolatunk az Ortenburgi Evangélikus Óvodával 

 

Az egyházi óvodává való átalakulásunk kezdeti időszakában a Bajor Tartományi Egyházzal 

folytatott szakmai együttműködés kapcsán óvodánk modell óvoda szerepét töltötte be a 

magyar evangélikus óvodák számára. A bajor evangélikus óvodák között testvérkapcsolatra 

sikerült találnunk. Az Ortenburgi Evangélikus Óvodával sokéves kapcsolatot ápolunk, 

melynek során az ortenburgi kolléganők ellátogattak városunkba és óvodánk delegációja is 

járt náluk. Minden évben adódik lehetőségünk a találkozásra, az évente megrendezésre kerülő 

Bajor - Magyar Szakmai Konferencián, amikor németországi vagy magyarországi helyszínen 

találkoznak a két egyház testvéróvodáinak képviselői. Testvéróvodánkkal az internet 

segítségével történő kapcsolattartásunk folyamatos. 
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A Kárpát-medencei magyarság nemzethez tartozásának erősítése érdekében igyekszünk 

keresni a szórványmagyarság óvodáival való kapcsolatfelvétel és szakmai együttműködés 

lehetőségeit is. 

 

Hivatalos kapcsolatrendszerünkben partnereink: 

 a Magyarország Evangélikus Egyház Nevelési és Oktatási Osztálya 

 EPSZTI 

 helyi Pedagógiai Szakszolgálat 

 Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 bölcsőde 

 a város más óvodái 

 a város általános iskolái 

 a Polgármesteri Hivatal kulturális és oktatási osztálya 

 a Polgármesteri Hivatal gyámügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi osztálya 

 városunk Művelődési Központja 

 Egészségügyi szervek: védőnő, gyermekorvos, ÁNTSZ 

 

Óvodánk nevelőmunkáját alapítványunk, az „Új Reménység” Alapítvány is segíti, 

különböző céltámogatások rendszerével, segélyek kiosztásával. Adományokat többnyire a 

gyülekezet tagjai és a szülők adhatnak. A felhasználás módjairól pedig az alapítvány 

kuratóriuma dönt.  
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19.     SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
 

 

 

Nevelőtevékenységünk ellátásához ideális személyi feltételekkel rendelkezünk.  A 6 

gyermekcsoport ellátását állandó óvodapedagógusi és dajka létszámmal biztosítjuk. Minden 

óvodai csoportunkban 2 óvodapedagógus és 1 dajka végzi a nevelési, gondozási feladatokat. 

Főiskolai végzettséggel rendelkező óvodapedagógusaink száma :                    l3 fő 

– Ebből óvodavezető                                                                                 1 fő   

A nevelést segítő, szakképzett  dajkák száma :                                                   6 fő 

Másoddiplomával rendelkező óvodapedagógus :                                               4 fő 

– Közoktatási vezető, Pedagógus szakvizsga                                            3 fő      

– Gyógypedagógus végzettség                                   1 fő                                                                                          

– Fejlesztőpedagógus, Pedagógus szakvizsga                                           1 fő 

– Tehetségfejlesztő pedagógus, Pedagógus szakvizsga          1 fő 

– Gyermektánc oktató, Pedagógus szakvizsga           1 fő 

– Gyógytestnevelő diplomamegújító végzettség                                        1 fő 

– Mentálhigiénikus diplomamegújító végzettség                                       1 fő 

Hitoktató – az iskolalelkész                                                                                 1 fő 

Gazdasági munkatársak – iskolával közös                                                                                                 

Fűtő-karbantartó – iskolával közös  

Kertész – iskolával közös  

 

Óvodapedagógusaink továbbképzése, önképzése folyamatos. Intézményünk támogatja a 

szakmai továbbképzések, diplomamegújító képzésék elvégzését, pedagógus szakvizsgák 

megszerzését. 

Óvodai nevelőmunkánk kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek jelenléte elengedhetetlen 

a nevelés egész időtartamában. Az óvodapedagógusok és az óvoda működését segítő nem 

pedagógus dolgozók összehangolt munkája hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez. 
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20.   TÁRGYI FELTÉTELEK 
 

 

 

Óvodánk rendelkezik a Helyi Óvodai Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel. Célunk a meglévő felszerelések, a tárgyi környezet további gazdagítása. Az 

óvoda épületét, udvarát és berendezéseit oly módon alakítottuk ki, hogy szolgálják a 

gyermekek biztonságát, kényelmét, biztosítsák egészségük megőrzését és segítsék testi, 

szellemi és lelki fejlődésüket. Ugyanakkor teremtsenek megfelelő munkakörnyezetet az 

óvoda dolgozói számára és nyújtsanak lehetőséget a szülők fogadására. 

 

A csoportszobák háromdimenziós térkiképzése: 

 lehetőséget nyújt változatos játszóhelyek, tevékenységi színterek kialakítására  

 a csoportszobákban a fészek meleg kialakításának lehetőségét jelenti 

 a természetes anyagok túlsúlya az érzékelést fejleszti, a valódi tapasztalatok 

gyűjtésével teszi lehetővé a világ megismerését 

 a kuckók segítik a visszahúzódást és saját döntés alapján a csoportba való 

bekapcsolódás folyamatos lehetőségét 

 a csoportszoba egyre inkább lakószobává válik: ezt szolgálják a harmonikus színek, a 

plasztikus, megosztott fények 

 a gyermekek által használt játékokat, tárgyi felszereléseket számukra hozzáférhető 

módon helyezzük el, ügyelve biztonságukra, lehetőséget biztosítva a tevékenységek szabad 

kezdeményezéséhez 

 a tárgyi környezet így aktivitásra ösztönzi a gyermekeket  

 a galériák, a különleges térkiképzés, módot ad különféle tevékenységek egyidejű 

levezetésére 

A természetes anyagokból felépített játszóudvar: 

 a fából készült udvari játékeszközök, az udvar sajátosan kialakított változó 

domborzatú felszíne, a különleges növények újszerű tapasztalatok, ismeretek megszerzésére 

adnak módot, élményt nyújtó játszóhelyet biztosítanak gyermekeink számára 

 az udvari játékeszközök alá telepített ütéscsillapító gumifelületek a gyermekek 

biztonságát szolgálják 

 az udvari gyermekműhely: valódi anyagokkal, valódi szerszámokkal ismerteti meg a 

gyerekeket, barkácsolásra, alkotó játékra ad lehetőséget. 
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1978-ban épült óvodaépületünk az évek során többször megújult, megszépült. Az óvodaépület 

folyamatos karbantartását kisebb felújításokkal, korszerűsítésekkel végezzük, az 

állagmegóvás, energiatakarékosság szempontjait figyelembe véve.  

Az idő múlásával évről-évre szükségesebbé válik az épület komolyabb renoválása. 

Szükségszerű, fontos beruházásként valósult meg 2012-ben az óvoda külső nyílászáróinak 

cseréje. Jelen Pedagógiai Program benyújtásának idején szükséges lenne a nevelőmunka 

zavartalan működése és színvonalának emelése érdekében tornaszoba és fejlesztő 

foglalkozások megtartására alkalmas további helyiségek létesítése. A folyamatos beázások 

miatt indokolt lenne lapostetős épületünkre sátortető emelése, valamint az épület 

hőszigetelése, tisztasági, esztétikai vakolása.  

Terveink megvalósításának az aktuális költségvetés és reményeink szerint esetleges sikeres 

pályázatok anyagi forrásai biztosíthatnak lehetőséget. 

 

A programunk megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke mellékletben 

olvasható. 
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21. PROGRAMUNK BEVÁLÁSÁNAK   

ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

 

 

Helyi Nevelési Programunk beválásának ellenőrzési és értékelési rendszerét az Intézményi 

Minőségirányítási Programban részletesen kidolgoztuk. 

Az intézményi minőségirányítás célja, hogy az óvodánkba járó gyermekek 

személyiségfejlődését a lehető legtökéletesebb módon biztosítsuk. A minőségirányítás 

folyamatát, a rendszer jogszerű működésének és hatékonyságának alapjait, a program tartalmi 

elemeit a vonatkozó törvények alapján határoztuk meg. 

Az ellenőrzés és értékelés rendszere: 

 

 

                                               Külső ellenőrzés 

 

 

Szakmai                                                                                       Tárgyi,  

Törvényességi                                                                              dologi 

Egészségügyi 

                                             Belső ellenőrzés 

                                              Az óvodavezető 

                                            ellenőrző munkája 

                                                            

                                          1. Óvodapedagógusok 

                                     2. Nem pedagógus dolgozók 

                                     3. Szervezeti, működési rend 

                                                

                                 1. A kijelölt célok megvalósulása 

                                          2. Szülők elégedettsége 

 

   Az óvodapedagógus                                  Az óvodapedagógus önellenőrzése 

a gyermekek fejlődését                                   

  

                                                                            

megfigyeli       értékeli                                                                         
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Nevelési programunk megvalósulásának hatékonyságát elsősorban 

– a kijelölt célok megvalósulása, 

– az óvodás gyermekek személyiségének fejlődése és eredményeik, 

– valamint a szülők elégedettsége igazolják vissza. 

 

 A kijelölt célok megvalósulását a külső és belső ellenőrzés igazolja vissza. 

 A gyermekek fejlődését megfigyelés és értékelés erősíti meg. 

 A szülők elégedettségre elégedettségi kérdőívek adnak választ. 

 

A Nevelési Program beválásának ellenőrzése és értékelése során a fent említett beválási 

vizsgálatok segítségével szerzett adatokat, tapasztalatokat, véleményeket, eredményeket, 

értékeket feldolgozzuk, elemezzük, értékeljük és következtetéseket vonunk le. 

 

A nevelési program módosításának okai: 

1. A beválási vizsgálat alapján kívánatossá válik 

2.  Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának vagy egyéb jogszabálynak a változása  

2. Fenntartói koncepció változása 

3. Szervezeti átalakítás 

4. A nevelőtestület más program bevezetéséről dönt  

5. Működési feltételek alapvető változása 
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HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK  

JOGSZABÁLYI ALAPJAI 
 

 

 

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 229/2012.(VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 363/2012. (XII.17.) kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 

és melléklete – az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja  

 A 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2018. (VII. 25.) Korm. 

rendelet és melléklete – az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja - a Helyi Óvodai 

Pedagógiai Program 2018-as módosításának alapja 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 

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

irányelve és a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelemről és a gyámügyi igazgatásról  

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról  

 A Magyarországi Evangélikus Egyház Intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény  

 Az intézmény hatályos Alapító Okirata 

 Melléklet az 1/1998. (VII. 24.) OM rendelethez, 7. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) 

MKM rendelethez. Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről 

és felszereléséről és módosításai  
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FELHASZNÁLT ÉS TANULMÁNYOZOTT 

IRODALOM 

 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

Fábián Katalin: Tevékenységközpontú óvodai nevelési program, 1996. 

Chrappán Magdolna – Fábián Katalin: Tevékenységközpontú óvodai nevelési program, 

második javított, bővített kiadás, 2007. 

Adjunk esélyt gyermekeinknek a teljesebb életre! 

          / Kiegészítő óvodai program 1992. / 

Biblia / Magyar Bibliatanács kiadványa Bp. 1990. / 

Dr. Szüdi János: Óvoda a közoktatás rendszerében, 1997. 

Szituációorientált nevelés  

          / Bajor Tartományi Egyház továbbképzési anyaga 

            Fordította: Skorka Katalin / 

Hogyan tanítsunk hittant? 

          / Vallásdidaktika / 

Bibliai történetek szituációra alkalmazott elmondása 

          / Valláspedagógiai segédanyag l. Dr. Frieder Harz / 

Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel, 1996. 

Zilahi Józsefné: Óvodai nevelés játékkal, mesével, 1996. 

Forrai Katalin: Ének az óvodában, 1974. 

Pedagógia Luthernél 

          /Fordította: Révész Rita/ 

365 történet a Bibliából gyermekeknek 

 /Mary Batcheror, 1985./ 

Egyperces bibliai történetek - Ószövetség, Újszövetség 

 /Florence Henderson - Shari Lewis, 1993./ 

Hinni, tanítani, nevelni 

         /Otto Schaude, 1993./ 

Jöjjetek gyermekek… 

        /C. H. Spurgeon, 1993./ 

Mindennap Jézussal… 
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          /Énekes füzet gyerekeknek – Győri Gábor Ádám/ 

Engedjétek hozzám a gyerekeket 

          /Lugosi Lászlóné gyűjteménye/ 

Gyermekek imádságos könyve 

          /Chirstine Harder Tangvald/ 

Az óvodáskorú gyermek /VISZ 1991./ 

Isten kezében /Evangélikus hittankönyv/ 

A Suli Nova keretein belül kifejlesztett Kompetencia alapú óvodai programcsomag 
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MELLÉKLET 

 

Az óvoda kötelező eszközeinek és felszereléseinek jegyzéke 
 

 

 

I.Helyiségek 

 

 Csoportszoba – 6 

 Tornaszoba – a 6-ból 1 

 Logopédiai foglalkoztató, fejlesztőszoba – 1 

 Játszóudvar – 1 

 Óvodavezetői iroda – 1 

 Gazdasági iroda – iskola épületében 

 Nevelőtestületi szoba – 1  

 Orvosi szoba - 1 

 Gyermeköltöző – 4 

 Gyermekmosdó – 4 

 Sószoba – 1 

 Közösségi szoba – 1 

 

Kiszolgálóhelységek: 

 Felnőtt öltöző – 1 

 Elkülönítő szoba – 1 

 Felnőtt mosdó, WC – 2 

 Mosléktároló – 1 

 Kazánház – 1 

 Raktár – 1 

 Tároló, szertár – 1 

 

II.Helységek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai 

 

1. Csoportszoba felszerelései, berendezési tárgyai: 

 Óvodai fektető     a gyermeklétszámnak  

 Gyermekszék     megfelelő mennyiségben 

 Gyermekasztal     áll rendelkezésre 

 Fényvédő függöny - az óvoda minden helyiségében 

 Fényáteresztő függöny – az óvoda minden helyiségében 

 Szőnyeg  - csoportszobánként 1 nagy és 1 kicsi 

 Játéktartó polc – csoportonként 2 nagy beépített és 2 fenyőpolc 

 Fektetőtároló – csoportonként 1 

 Élősarok asztal – csoportonként 1 

 Hőmérő – csoportonként 1 

 Óvodapedagógusi asztal – csoportonként 1 

 Textiltároló – csoportonként 1 

 Felnőtt szék – csoportonként 3 + 10 a közösségi teremben 

 Előkészítő asztal – csoportonként 1 
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 Szeméttartó – csoportonként 1  

 

2. Tornaszoba 

 Tornapad – 3 

 Tornaszőnyeg – 4 

 Bordásfal – 6 

 Ayres-terápiás készlet – 1 

 Body-roll készlet – 1 

 Zsámoly – 2 

 Lábstatikai fejlesztőkészlet – 1 

 Léglabda – létszámnak megfelelő 

 Botok    gyermeklétszámnak 

 Hula-hopp karikák  megfelelő 

 Babzsákok  

 Kendők  

 Nagy labda – 2 

 

3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba 

 Tükör – 1 

 Asztal – 1 

 Gyermekszék – 6 

 Fali tároló szekrény – 1 

 Polc – 1 

 + tanulási képességeket fejlesztő eszközök 

 

4. Játszóudvar 

 Kerti asztal paddal – 3 

 Kerti pad – 8 

 Babaház – 4 

 Homokozó – 4 

 Takaróháló – homokozónként 1 

 Lengő hinta – 9 

 Libikóka – 3 

 Mászóka – 3 

 Csúszda – 3 

 + mozgás fejlesztő és mozgásigényt kielégítő játékeszközök 

 

5. Óvodavezetői iroda 

 Íróasztal és szék – 1-1 

 Ülőgarnitúra - 6-os 

 Dohányzóasztal – 1 

 Komód – 2 

 Iratszekrény – 2 

 Tárolószekrény – 2 

 Könyvszekrény – 1 

 Telefon – 1 

 Fax – 1 

 Számítógép – 1 
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 Nyomtató – 2 

 

6. Nevelőtestületi szoba 

 Íróasztal és szék – 1-1 

 Számítógépasztal és szék – 1-1 

 Fénymásoló – 1 

 Számítógép – 1 

 Nyomtató – 1 

 Iratszekrény – 1 

 Telefon – 1 

 

7. Orvosi szoba - berendezése, felszerelése a 26/1997. 

                            (IX. 3.) NM rendelet előírásai szerint 

 

8. Gyermeköltöző 

 Öltözőszekrény  

 Fogas   a gyermeklétszámnak 

 Öltözőpad  megfelelően 

 

9. Gyermekmosdó 

 Törölköző tartó – létszámnak megfelelő 

 Fogmosó pohár – létszámnak megfelelő 

 Fogmosó pohár tartó polc – mosdónként 2 

 Zárható tisztítószeres szekrény – mosdónként 1 

 Falitükör – mosdónként 1 

 

 

III.Tisztálkodási és egyéb felszerelések 

 Egyéni tisztálkodószerek – gyermekenként egyéni 

 Fésűtartó – 6 

 Törölköző – gyermekenként egyéni  

 - felnőttenként 1 

 Abrosz – csoportonként 3 váltás 

 Takaró – gyermekenként 1 

 Ágyneműhuzat + lepedő – gyermekenként egyéni 

 

IV.Felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök 

 Szennyesruha - tároló – 1 

 Szárítóállvány – 4 

 Mosógép – 1 

 Vasaló – 1 

 Vasalóállvány – 1 

 Takarítóeszközök – csoportonként + helyiségenként 

 Hűtőgép – 2 

 Porszívó – 2 

 Kerti szerszámok, eszközök – a szükségnek megfelelően 

 

 

V.Nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök 
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1. Játéktevékenységekhez  

 Mozgásos játékok, szerepjátékok, építő és konstruáló játékok, dramatizáláshoz bábok, 

paraván, mozgásfejlődést segítő játékok, ének – zenei játékok, matematikai játékok, környezet 

megismerését segítő játékok, különböző nyelvi képességet fejlesztő játékok, mindegyik 

csoportban megfelelő mennyiségben áll a gyermekek rendelkezésére 

 Mesekönyvek, leporellók 

 

2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 

  DVD lejátszó – 1 

 Videó – 1 

 Televízió – 1 

 CD-s magnó – 8 

 Diavetítő – 1 

 Hangszerek – felnőtteknek, gyermekeknek egyaránt 

 

VI.Egészség- és munkavédelmi eszközök 

 

 Ételminta-vétel (üvegtartály) készlet – 1 

 Mentőláda – 1 

 Gyógyszerszekrény – 1 

 Munkaruha -  a Munka Törvénykönyve, valamint a közalkalmazottak       jogállásáról 

szóló 1993. évi XXXIII: törvény és végrehajtási rendeletei alapján 

 Védőruha - a munkavédelemről szóló 1993. évi CXIII. törvény  

és végrehajtási rendeletei alapján, az óvodai munkavédelmi szabályzat szerint 

 Tűzoltó készülék -  az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 

 

 

 

Az esetleges hiányok pótlására anyagi lehetőségeinkhez mérten törekszünk! 
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MÓRA FERENC: SZERESD A GYERMEKET! 

 

Szeresd a gyermeket – a sivatag hegyen, 

Hol villámok között vala az úr jelen, 

A legszentebb parancs nincs kőtáblába írva: 

Mosolygó kedviben, pirosló hajnalon, 

Aranybetűkkel azt az örök irgalom 

Az emberszívbe írta. 

Szeresd a gyermeket! – Még néki szárnya van, 

A csillagok közé ő még el-elsuhan. 

S kitárja vidoran a mennyek ajtaját: 

Hiába könyveid, hiába lángeszed, 

Az Isten titkait ki nem kémlelheted, 

Csak gyermeklelkeken át. 

Szeresd a gyermeket! A lét napfénye Ő, 

Estellik, hogyha megy, hajnallik, hogyha jő. 

Csöpp lábnyomán az öröm kertje zsendül, 

Bimbónyi kis keze áldással van tele, 

S melyik szeráj-zene érhetne föl vele, 

Ha víg kacaja zendül? 

Szeresd a gyermeket! Hisz oly hálás szegény, 

Egyszerre könny, mosoly ragyog csillagszemén. 

Ártatlan kis szívét az öröm megteli, 

S kiszínesít, akár az esti fuvalom, 

Mely félve játszadoz a harmatos gallyon, 

Oly halkan rebegi. 

Szeresd a gyermeket! Öleld szívedre őt, 

Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt, 

Lehúnyt pilláinak töröld le könnyeit: 

S míg te a gyermek könnyét törölgeted. 

Egy láthatatlan kéz a csillagok felett 

Letörli vétkeid! 
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ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT 

 

Helyi Nevelési Programunk 2018. szeptember 1-jén lép életbe. 

Érvényességi ideje: határozatlan idejű 

Felülvizsgálatának gyakorisága: 6 évente 

 

A nevelési program módosításának okai: 

1. A beválási vizsgálat alapján kívánatossá válik 

2. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának változása  

3. Fenntartói koncepció változása 

4. Szervezeti átalakítás 

5. A nevelőtestület más program bevezetéséről dönt  

6. Működési feltételek alapvető változása 

 

A nyilvánosság biztosítása: 

Nevelési programunk óvodánk honlapján olvasható és az óvodavezetői irodában 

megtekinthető.   
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

 

A Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium (5900 Orosháza, Bajcsy 

u. 1.) helyi óvodai Pedagógiai Programját az óvoda Szülői Közössége megtárgyalta.  

Aláírásommal tanúsítom, hogy a Szülői Közösség véleményezési jogát jelen Pedagógiai 

Program felülvizsgálata során gyakorolta.  

 

 

Kelt: Orosháza, 2019. …………….. hó ……… nap 

 

 

 

……………………………………………… 

Szülői Közösség elnöke 

 

 

 

 

A Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium (5900 Orosháza, Bajcsy 

u. 1.) helyi óvodai Pedagógiai Programját az óvoda Nevelőtestülete megtárgyalta és 

elfogadta. 

 

 

Kelt: Orosháza, 2019. …………….. hó ……… nap 

 

 

……………………………… 

hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

……………………………… 

hitelesítő nevelőtestületi tag 
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A Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium (5900 Orosháza, Bajcsy 

u. 1.) Igazgatótanácsa a Magyarországi Evangélikus Egyház Az egyház intézményeiről szóló 

2005. évi VIII. törvényének 14. § d) pontjában meghatározottaknak megfelelően az intézmény 

Pedagógiai Programját megtárgyalta és véleményezte.  

Az igazgatótanács az óvoda Pedagógiai Programjának rendelkezéseivel egyetértett. 

 

 

Kelt: Orosháza, 2019. …………….. hó ……… nap 

 

 

 

……………………………………………… 

Igazgatótanács elnöke 

 

 

 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 32.§ (1) i) pontja, valamint Az 

egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 7. § (1) b) pontjában meghatározottak 

alapján az Orosházi Evangélikus Egyházközség, mint a Székács József Evangélikus Óvoda 

Általános Iskola és Gimnázium (5900 Orosháza, Bajcsy u. 1.) fenntartója presbiteri ülésén 

az óvoda Pedagógiai Programjának rendelkezéseit jóváhagyta.  

 

 

Kelt: Orosháza, 2019. ………. hó ……….. nap 

 

 

 

……………………………………………… 

fenntartó képviselője 

 

P.H. 

                                                                      


