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1.1

BEVEZETŐ

Az óvoda hivatalos adatai

Az intézmény neve, OM azonosítója:

Liliomkert Katolikus Óvoda

Működési engedély szám, ideje:

BP-05/109/00491-10/2018

Alapító okirat száma, kelte:

80/1/2017

Az intézmény székhelye:

1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 84/a

Az intézmény telephelye:

1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 66.

Az intézmény típusa:

Óvoda

Az óvoda csoportjainak száma:

4 homogén életkorú csoport

OM: 034686

Az intézménybe felvehető maximális 120 fő (székhely: 60 fő, telephely: 60 fő)
gyermeklétszám:
Az intézmény alapítója, székhelye:

Pestszentlőrinci Római Katolikus Főplébánia
1181 Budapest, Batthyány utca87/b

Képviselője:
Alapítás ideje:

a mindenkori plébános
1994. június 1.

Wlassics Gyula u. 66.

1997. szeptember 1. Wlassics Gyula u. 84/a.
Az intzmény fenntartója, székhelye:

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF)
1071 Budapest, Damjanich u. 48.
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1.2.

A pedagógiai program célja, feladata
A 3-7 éves gyermek személyiségének kibontakoztatása, életkori sajátosságainak
tiszteletben tartása mellett a keresztény világszemlélet alapozása, formálása
A bibliai történetek megismeréséhez, az imádsághoz, az ünnepek szeretetteljes,
bensőséges légkörének kialakításához a megfelelő érzelmi biztonság kialakítása (ld.
Óvodakép)
A gyermekekkel szeretettel foglalkozó felnőtteken keresztül a bizalom kiépítése a
Gondviselő Mennyei Atya felé (ld. Óvodakép)
Szűkebb és tágabb környezetéhez: családhoz, óvodához, plébániai közösséghez,
magyar hazájához való ragaszkodás alapozása (ld. Óvodakép)
A gyermek harmonikus fejlesztése a néphagyomány-ápolás, a természetóvás gazdag
eszközrendszerével, felismerve „a gyökerek” éltető szükségletét, az átadás, az
újrateremtés felelősségteljes kötelességét
Környezettudatos, természetbarát óvodai élet szervezése, környezetünk iránt érzett
felelősségérzet megalapozása. Növényvédelem, állatvédelem fontosságának
tudatosítása.
Különböző tevékenységformákon keresztül olyan fejlettségi szint kialakítása, melyek
képessé teszik a gyermeket az iskolai élet befogadására

Az első intézményes keretek között végzett célirányos
nevelés, mely kiterjed a gyermekek óvására, védelmére,
érzelmi,
erkölcsi
nevelésére,
személyiségének
fejlesztésére, hitének alapozására.
A családok keresztény nevelésének folytatása,
kiteljesítése érdekében nyílt napok szervezése.
Isten
szeretetének
megtapasztaltatása
a
gyermekekkel a teremtett világon keresztül.
A teremtett világra való rácsodálkozás
képességének kialakítása, fejlesztése: öröm,
hála, megbecsülés, védelem.
A keresztény élet megtapasztalása az óvodai élet
során: a felebaráti szeretetben, az ünnepi
áhítatokban, az örömben, a jó cselekedetekben,
a megbocsájtásban.

„Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit,

irgalmazz nekünk!”

Általános feladataink:
Az egészséges testi-lelki életmód kialakítása.
Az érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés segítése, keresztény lelkület alapozása.
Jézus életének eseményeiről ismeretek szerzése.
Az imádságos lelkület formálása, napi gyakoroltatása.
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1.3. Jogszabályi háttér
Törvények:
Magyarország Alaptörvénye (2011.április 25.)
2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről
2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról és
módosításai

Rendeletek:
363/2012. XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények
működéséről
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és
kedvezményeiről
137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
Továbbá a fenntartói és a helyi (önkormányzati) rendeletek

A katolikus óvodai
dokumentumok:

pedagógiai

programot

Biblia (Szent István Társulat, Budapest, 1973.)
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meghatározó

egyházi

II.Vatikáni zsinat dokumentumai: Gaudium et spes, Gravissimum educationis
momentum, Dei Verbum, Lumen Gentium
A katolikus egyházi dokumentumok nevelésre vonatkozó részei
Etikai kódex a Magyar Katolikus Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó
pedagógusok számára
A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata
A 2013. márciusában jóváhagyott Pedagógiai Program módosítását az alábbi
indoklással - az intézményvezető kezdeményezte:
A köznevelési törvény, az országos óvodai alapprogram változásai, az intézményi
hálózat átszervezése, a tárgyi és személyi feltételeiben történt változások tették szükségessé a
Pedagógiai Programunk módosítását.
A Pedagógiai Program módosítását az intézményvezető irányításával egy team végezte
a nevelőtestülettel való folyamatos konzultáció keretében. A megalkotás, kidolgozás során
szakmai elképzeléseink folyamatos változások, módosítások során érlelődtek, forrták ki
magukat és a tudatos elemző munkát követően felismert hiányosságok korrekciója érdekében
kiegészítettük elképzeléseinket. Építettünk meglévő értékeinkre, helyi adottságainkra, eddigi
tapasztalatainkra. Felhasználtuk a korszerű fejlődés és neveléssel kapcsolatos ismereteinket,
eredményeinket. Alapelveink, sajátos céljaink alig változtak. A szerkezeti áttekintést, a
sikerekhez vezető, azokat elősegítő feladatokat hivatott egyértelművé tenni, szakmai munkánk
töretlenségét biztosítva. Arra törekedtünk, hogy a kultúraátadás maximálisan a gyermek
érdekeit szolgálja, fejlődését segítse, s igaz emberi értékekkel gazdagodjon e nevelői
hatásrendszeren keresztül.
Bízunk abban, hogy a szakmailag megalapozott, tartalmilag és formailag megújult
Pedagógiai Programunk tovább növeli pedagógiai munkánk eredményességét.

1.4. Az intézmény háttere, helyzete
Múlt
A magyarországi katolikus óvoda 180 éve nyitotta meg kapuit a kisgyermekek
számára, ám a gyermekek keresztény nevelése 1000 évre nyúlik vissza.
A magyar katolikus óvodatörténetet 1828-tól számítjuk. Az óvodák számának
folyamatos növekedése és lelkisége Brunszvik Teréz nevéhez kapcsolódik.
A II. világháború után, 1948 júniusától a katolikus óvodákat az 1948.évi 33.törvény
államosította. A kommunista rendszer és annak ateizmusa az óvodák egységes központi
irányítását célozta meg az 1953.évi 3. törvénnyel a kisdedóvásról.
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A rendszerváltást követően egyre több szülő adott hangot annak a vágyának, hogy
gyermekének neveltetését ugyanolyan lelki és szellemi légkörben kívánja folytatni, amilyet a
fejlődő gyermek első éveiben már szülőként biztosított számára. Mivel sokan a keresztény
óvodai nevelést tartották e célt leginkább beteljesítőnek, így katolikus óvodáink 1990-től újjá
szerveződhettek. A katolikus óvodák alapítását és fenntartását az egyház missziós küldetésnek
tekinti. Erre vonatkozó gondolatait különböző dokumentumokban szabályozza.
Intézményünk életében ez az idő 1994 tavaszán kezdődött, amikor 50 lelkes
keresztény család közösen hozzálátott a Budapest XVIII. kerület Wlassics Gyula utca 66.
szám alatt lévő, Oross Jenőné Margit nénitől örökölt kertvárosi családi ház felújításához. A
szülőket elhivatott, lelkes óvónők irányították, így 1994. szeptember 25-én 36 kisgyermek,
majd 1997 szeptemberében a tagóvodánkban, a Wlassics Gyula utca 84/a szám alatti
Katolikus Közösségek Otthonának emeleti hittantermeiben, még 50 gyermek nevelődhetett
keresztény szellemben. Vonzáskörzetünk a XVIII. kerület gyermekeire tevődik elsősorban, de
más kerületek gyermekeit is szívesen fogadjuk.
2009 szeptemberében a Havanna lakótelepen működő egycsoportos Szent László
Katolikus Családóvoda lett a 2. tagintézményünk, így 125 gyermek nevelését látta el
Liliomkert Katolikus Óvodánk. 2018-ban sajnos a telephely megszűnt.

Oross Jenőné Margit néni emlékét tisztelettel őrizzük

Jelen
„Építsetek házakat és lakjatok bennük; telepítsetek kerteket és egyétek gyümölcsét.
Munkálkodjatok annak az országnak jólétéért, amelybe vittelek benneteket;
imádkozzatok érte az Úrhoz, hiszen jóléte a ti jólétetek is. Hiszen tudom, milyen terveket
gondoltam el felőletek – mondja az Úr; ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a
pusztulásra, mert REMÉNYSÉGGEL TELI JÖVŐT SZÁNOK NEKTEK. Ha majd
segítségül hívtok és könyörögve hozzám jöttök: meghallgatlak titeket. Ha kerestek,
7

megtaláltok, föltéve, hogy szívetek mélyéből kerestek. Megengedem majd, hogy
megtaláljatok – mondja az Úr. Jóra fordítom sorsotokat, és összegyűjtelek
titeket…”/Jeremiás 29, 5;7;11-14./
Ebben az építő munkában, Isten bátorító üzenete Jeremiás próféta szavai által, olyan
ígéretet, jó hírt jelentenek számunkra, amelyek ma is érvényesek. Óvodánk élete, lakóinak
egyéni sorsa, nem a véletlen játéka csupán, mert meggyőződésünk, hogy Isten gondviselő
szeretete kíséri óvodánkat, életünket az Ő útjain.
25 éves lett a Liliomkert Katolikus Óvoda és Veled, Veletek, Velünk kezdődött az
óvoda történetének újabb 25 éves szakasza. Mi vagyunk, akiknek megadatott, hogy tanúi és
alakítói legyünk: szemtanúk és felelősséget viselők. Mérlegelve az elmúlt 25 év örömeit,
sikereit, küzdelmeit felismertük, hogy valami nagyszerűnek a kezdetén állunk. Isten nem
véletlenül állított éppen Téged, Minket, éppen most, éppen erre a helyre, hiszen szándéka,
terve van Veled - és Mindannyiunkkal. S ha magyarságunkat tekintjük vezérfonalnak, nem
állhat előttünk más ma sem, mint amit államalapító szent királyunk elénk álmodott. Te is
lehetsz Imre herceg, Szent István intelmei neked is szólnak:
„Így hát, fiam, napról napra virágzó szorgalommal kell őrködnöd a szentegyházon,
hogy inkább gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék.”
A gyarapodás, a folytonos tökéletesedés iránti vágy vezet bennünket ma is, de
valójában nincs is más feladatunk és egyikünk sem tesz mást, mint az előttünk járók:
vándorlunk, és a vándorlásban a tökéletesedésre törekszünk itt és most, ahová állítottak
bennünket. Gyarapodunk és gyarapítunk; épülünk és építünk.
Rajtunk múlik, hogy milyen lesz a következő év, évek, évtizedek. A mi felelősségünk,
hogy milyen szegletkövet, kit választunk közös életünk támaszaként.
Rajtunk múlik, hogy a jövőben lesznek-e egészséges és ép családok, amelyek
továbbadják az igazságot.
Közös felelősségünk, hogy közvetítjük-e a világ számára a keresztény családképet,
vagy belesimulunk a kényelmes, de lélektelen áramlatokba.
Rajtunk múlik, hogy milyen lesz óvodánk jövője a következő 25 évben is. Tennünk is
kell érte!
Mert az építéshez mindenkire szükség van. Ha együtt, közös akarattal építünk, az eredmény
sokunk szeretetét tükrözi. Értsük meg külön-külön, de együtt is, mire hív és indít bennünket a Lélek!
Mindezek tükrében nevelésünk zarándok útja nem lehet más, mint:

A kincseink, igazi értékeink keresése,
Felelősségünk, az élet- és nevelői hivatásunk jobb megismerése, megélése, betöltése,
a keresztény pedagógusi küldetésünk tudatos megvallása, megélése.
Bátorságunk, ahhoz, hogy merjünk többet vállalni, hogy alázattal igent mondjunk a
ránk bízott feladatokra.
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Először vannak a kincseink. Ezeket ingyen, azaz mindenféle érdem nélkül kaptuk
Istentől. Ezért aztán nem is annyira büszkének, mint inkább hálásnak kell lenni érte.
Amint rádöbbenünk kincseink sokféleségére és értékére, a hála kifejezése után a
következő lépés a felelősségérzet. Amit kaptunk, azért felelünk. Mert Valakitől kaptuk. El
kell számolnunk vele. Nem magunknak kaptuk, hanem azért, hogy miután boldoggá tettek
minket, nagyvonalúan megosszuk másokkal, tovább adjuk. Nem csak az szólít minket, Akitől
kaptuk, hanem azok is, akiknek tovább kell, vagy kellene adnunk. Szólítanak, s felelnünk
kell! Nem lehet tartózkodni, vagy távol maradni, mint egy szavazásnál. Felelni kell - s nem
szavakkal, hanem tettekkel, az életünkkel. Törekedjünk bátorsággal, szabadon és tudatosan
megválasztani mindazt, amit egymásnak kívánunk adni:
az alázatosságot– mert nevelni azt jelenti: „jót, csendben cselekedni”
a családias szellemet- megosztjuk tehetségünket egymással, örülünk egymás
sikereinek, együtt érzünk a kudarcokban
a munka szeretetét– mert a közösen végzett munka létrehozza a közösséget
az erős jellemet– hogy kitartóan küzdjünk, megalkuvás nélkül.
a gyakorlatias gondolkodást- nemcsak az üres tudás a fontos, hanem szintén
lehetünk a jó emberei, akik igazak, gyakorlati érzékkel rendelkeznek, kerülik a
hazugságot, egyenes utakon járnak, keményen dolgoznak, nem keresnek mentségeket,
nyitott szívűek, őszinték és szolgálatkészek.
és a legfontosabbat – bizalom, hit Istenben, mert ez a bizalom lehet útmutatója
mindannak, amit teszünk.
Szakmai pedagógiai hitvallásunkból, küldetésünkből adódóan a következő időszak
irányvonala és kerete: a közösségépítéséről, az értékőrzésről, az evangelizációról, a
hagyományőrzés teendőinek megvalósításáról és az innovációról fog szólni.
Munkánk, gyermekünk életében, csak magvetés. Apró lelki magokat ültetünk el élete
termékeny talajába, azzal a céllal, hogy egy napon majd gazdag lelki termést arathasson le.
Mindabban, amit és ahogyan teszünk:
„Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd
azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár
lefekszel, akár fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a
homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!” /5Mózes 6:6-9/
Isten segítségével neveljük a ránk bízott gyerekeket, építsük a velünk közösségbe elő
családokat, és ajánljuk a gondviselő Jó Isten és a Magyarok Nagyasszonya gondoskodó
szeretetébe óvodánk jövőjét.
„Áldd meg azért kegyelmes szolgád házát, hogy örökké színed előtt legyen, mert te
ígérted ezt uram. Mert a te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz!”
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II. A KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA
Az óvoda nevének kiválasztásakor – Liliomkert Katolikus Óvoda – arra figyeltünk,
hogy a gyermek számára is felfogható legyen az intézmény neve, valamint keresztény
szimbólumot is tükrözzön.
a liliom, mint virág a gyermek számára is megtapasztalható növény
a fehér liliommal sok szentképen találkozhatunk, ami a szépség, tisztaság szimbóluma
a kis Jézust is gyakran ábrázolják fehér liliommal
valamint természetszeretetre, kertkultúrára nevelésünknek egyik fontos része a
virággondozás

„Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor
benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább? /Mt. 6,28/

2.1. Az óvodai nevelés alapelvei, értékei, célkitűzései
Amikor a katolikus nevelés alapelvéről szólunk, tudjuk, hogy Jézus által adott
küldetést kell beteljesítenünk, és ehhez szükséges megfontolni:
a Szentírás tanítását, belőle Jézus tanítói és nevelői magatartását, az apostoli küldetést;
az egyházi törvénykönyv rendelkezéseit;
a zsinati dokumentumokat és a pápai megnyilatkozásokat.
Az Egyház az emberek üdvösségének szolgálatára irányuló küldetésének
megvalósítása során főként azokkal az eszközökkel él, amelyeket maga Jézus Krisztus bízott
rá, de fölhasználja azokat az eszközöket is, amelyek különböző korokban és különféle
kultúrákban alkalmasak arra, hogy természetfölötti céljához közelebb segítsék és
előmozdítsák az emberi személy kibontakozását. Az egyház ezért hozta létre nevelő-oktató
intézményeit, mert egészen különleges eszközt lát bennük a teljes ember kiformálására.
(C.I.C794-795. Kánon)
A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai közül különösen a Gravissimum Educationis
Momentum kezdetű szögezi le a katolikus nevelés jelentőségét, amikor azt írja: „az
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egyháznak is feladata a nevelés sajátos okból: először is azért, mert el kell ismernie, hogy
nevelésre képes közösség. Legfőképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az üdvösség
útját minden embernek. A hívők számára át kell adni Krisztus életét és állandó
szorgoskodással segíteni kell őket, hogy ennek a teljességére eljussanak.”
A katolikus óvoda iskolarésze az Egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre
való nevelés területén. Az egyház a katolikus óvoda, iskola által, mely fölkínálja korunk
embereinek a maga nevelési elgondolását, sajátos módon részt vállal a kulturális
párbeszédében, s ezzel elősegíti a valóságos fejlődést, amely az ember teljes
kibontakoztatásához vezet.
Óvodánk védőszentje: Szűz Mária, égi édesanyánk
A kisgyermekhez legközelebb az anyai
gondoskodás áll. Az anyai öl melegében fejlődik
harmonikusan a kisgyermek, ezért keresztény
életének alapozásához is az édesanyán keresztül
szólunk hozzá, a legméltóbb édesanyán, a
Szűzanyán keresztül. Mivel templomunk névadója
is Mária - Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Templom
- így a katolikus óvodánk, a családokkal együtt
fohászkodhat a gyermekek érdekében égi
édesanyánkhoz, Szűz Máriához.
Óvodánk kápolnája meghitt csönddel várja az imádkozni vágyókat

Óvodánk alapvető funkciója: a 3-7 éves korú gyermekek keresztény szellemű
nevelése, személyiségük kibontakoztatása, napközi otthonos ellátása, gondozása, óvása.
A pedagógiai alapelvek érvényesítése során figyelembe vesszük:
a magyar nemzeti kultúra hagyományait,
a magyar pedagógia eddigi progresszív eredményeit,
az ONOAP irányelveit,
a fejlődéslélektan tudományos megállapításait,
az inkluzív pedagógia cél- és feladatrendszerét,
a játék, az érzelmek, az erkölcs meghatározó szerepét,
a gyermek fejlődésének nyomon követését,
az iskolára alkalmasság fejlettségi szintjeit.
Nevelő-oktató munkánk szervezését a családi neveléssel közösen végezzük. A
családnak lehetőséget biztosítunk, hogy akár naponta részt vegyen a gyermekek reggeli
imádkozó percein, a havi rendszerességgel tartott szülői beszélgető délutánokon, a nyílt
napokon és az óvodai ünnepségeken.
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A Liliomkert Katolikus Óvodában a gyermekvilágot megmozgató liturgia. az egyházi
ünnepek esztétikus, minden művészeti ágat bevonó szépsége mellett, nagy hangsúlyt
helyezünk arra, hogy a család fogadóképes legyen mindarra, amit a gyermekboldog örömmel
visz haza a lelkében Jézussal kapcsolatosan. A nevelők viszont felkeresik a gyermeket
otthonában, és tájékozódnak a családi nevelés szokásairól.
Intézményünk keresztény értékei közé sorolható, hogy nem követi a fogyasztói
társadalom normáit (én-központúság, törtetés, mértéktelenség, vásárlás, vásárlás stb.), hanem
egymás kölcsönös megismerését, elfogadását, segítését, megbecsülését hirdeti gyermekeknek,
szülőknek, munkatársaknak egyaránt, valamint egyértelműen állást foglal magyar nemzeti
értékeink őrzése és ápolása mellett – mert “Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!” (Illyés
Gyula)
Évente több alkalommal felmérjük az intézményünkkel szemben kialakult
elégedettséget kérdőíves, interjús, beszélgetős, írásos formában: szülők, gyermekek, nevelők,
fenntartó, plébánia, és a kerületi iskolák köréből.
Értékeink továbbá, hogy:
A gyermekeket - jogaikat tiszteletben tartó - derűs anyai szívvel szerető felnőttek
veszik körül.
A szülőkkel kedves, nevelőtársi viszonyt alakítanak ki az óvodapedagógusok, dajkák.
Megoldott a nevelők, dajkák hitoktatása az intézményen belül.
Sokrétű fejlesztés eredménye, hogy az óvodásaink képesek megfelelni az iskolai élet
elvárásainak.
Jól felszerelt, korszerű intézményben nevelődhetnek a kicsinyek
Az óvodai hagyományok közösséget formáló tevékenységei az alábbiak:
Kerti szüreti mulatság, terményáldással.
Szent Márton napi ünnepség
Karácsonyi, tavaszi koncertek régi óvodásaink hangszeres fellépésével.
Adventi és nagyböjti lelkigyakorlatok a nevelőtestület és szülői közösség részére
Jótékonysági estek rendezése a szülői szervezet részéről.
Házi hospitálások, az óvodapedagógusok, dajkák önképzésének egyik jól bevált
formája.
Készségfejlesztő tevékenységek - néptánc, kézműves foglalkozások, sakk, úszás működtetése az óvodapedagógusaink és külső szakemberek vezetésével.
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Nyári ovis tábor az óvoda udvarán az elballagó nagycsoportosok részére.
Három havonta megjelenő óvodai újság (óvodapedagógusi, szülői szerkesztéssel)
Óvodai rendezvényeken óvodai színjátszókör előadásai, bábjátéka
Közművelődési, kulturális intézmények által nyújtott programokon való részvétel
(múzeumok, Fővárosi Bábszínház, kerületi művelődési házak, könyvtár, Skanzen)

2.2. Küldetésnyilatkozat
„Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá miden népet...Íme, én veletek vagyok
mindennap a világvégéig” /Mt.28, 19-20/
Az Egyház Krisztustól kapott parancsa, a misszionálás. Az emberek Isten felé
vezetése, üdvösségre segítése alapvető magatartása, lelkisége kell, hogy legyen a Krisztust
követő embernek. /Mt.5, 11-16/. Bár az Egyház 2000 éves, ezt a feladatot minden embernél
újra kell kezdenie.
Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt az
üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten meg van az igény,
hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Éppen ez a célja a katolikus óvodai
nevelésnek is.
A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember
kifejlesztésén munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben minden emberi érték
teljesen kibontakozik és egymásba fonódik. Ez adja a katolikus oktatás legsajátosabb
keresztény jellegét és ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az emberi értéket,
érvényre juttatva azt az autonómiát, amely megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését,
amely minden ember szolgálatára kötelez.
A katolikus óvodánk arra kötelezi el magát, hogy olyan maradandó erkölcsi értékeket
alapozzon a gyermekekben, amire egy életen át szüksége lesz: őszinteség, igazmondás,
megbocsájtás, segítőkészség, a szülő szeretete-tisztelete, felebaráti szeretet alapozása, az öröm
megélése, hitének alapozása.
Ezt a feladatot a családokkal közösen végzi az óvoda és reméljük, hogy közösen
végzett nevelőmunkánk eredményeként egyre több családban nevelődnek igaz értékek szerint
a gyermekek. Épp ezért katolikus óvodánk nyitott mindazon családok számára, akik
elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét, ugyanakkor a más felekezetből érkező
családoknál tiszteletben tartjuk saját vallási szokásaikat.
Katolikus óvodánk küldetése a pedagógusok felé:
Mint minden nevelési és oktatási intézmény, a katolikus óvoda is pedagógusfüggő.
Céljait csak akkor érheti el, ha az óvodapedagógusokat, sőt a technikai dolgozókat is áthatja a
katolikus küldetéstudat. Intézményünk nemcsak katolikus intézmény, hanem a benne
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dolgozók töltik meg azt élő katolikus lelkiséggel, hittel, keresztény testvéri szeretettel. Ez arra
kötelez bennünket, hogy ezt a színvonalat továbbra is megtartsuk.
Katolikus óvodánk küldetése a gyermekek felé:
A Teremtő szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a
neveléssel kell a felszínre hozni azoknak, akik a gyermekekért felelősek. A gyermeket sem a
szülő, sem a nevelő nem formálhatja „saját képére és hasonlatosságára”, hanem a Mennyei
Atya vele kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie és megvalósulásában segítenie.

2.3. Katolikus gyermekképünk
„A keresztény ember számára a gyermek Isten ajándéka, az élet folytonosságának
láncszeme. Az Isten adta természet és erkölcs törvényei szerint lép az életbe, és az Isten
adta törvények szerint kell belőle embert fejleszteni. Érték, mert fejlődő életbimbó,
érték, mert Istentől származik, érték, mert hallhatatlan lélek lakik benne.” (dr. Marcell
Mihály)
A keresztény ember áldásként éli meg a gyermeket, ezért a várandós édesanyát is
áldott állapotúnak tartja. Az igaz hittel átitatott ember számára a gyermek a jövő élet
hordozója, belőle bontakozik ki az új élet. „Ránk nézve a jövő szépséges remény, melyet
nem önmagunkban, hanem a gyermekekben kell megvalósítanunk.” (Vass József)
A gyermek a jövő számára bontakozó élet, melynek egy része jól látható, de „ami a
legfontosabb, az láthatatlan...” (Saint-Exupéry) A lélek rejtett életerőinek megismerésével a
gyermekben lappangó hajlamokat fel kell kelteni. Ebben a keltegető munkában helye van a
magvetésnek és a gyomlálásnak is. A közös munka során: tanítás, buzdítás, új és új
meglátások lehetővé tétele, óvás, intés, feddés, mind-mind lehetőség a lélek gazdagítására.
A lélek tökéletes kifejlődése akkor valósul meg, ha minél több szerető gondoskodással
gazdagodik a lelke, s így feltárulnak majd a gyermek sajátosságai. A gyermek világa
fejlődésre teremtett világ. A katolikus gondolat szerint életkészségek keltegetésével,
megnemesítésével és tökéletes kifejlesztésével valósulhat meg.
A gyermek fejlődése során a dolgok egészét szintetikusan fogja fel. Minden, ami a
környezetében megjelenik, hatással van rá. Élete első szakaszában a tapintás, ízlelés, szaglás,
majd a látás, hallás, s később a beszéd és az alkalmazkodó képesség segíti tapasztaló,
megismerő tevékenységében.
A gyermek a pszichikus világot is ismeri, átél olyan mélységeket, melyek szemmel
nem láthatók. Átéli szülei, nevelői lelki állapotát, annak időbeli valóságát. Ahhoz, hogy éntudata fejlődjön, szüksége van környezete reakcióira, a felnőttek elé élt példájára.
Élete első éveiben testi és lelki fejlődése szinte párhuzamos a kívülről felé áramló
elvárással, a szeretet, figyelem, öröm, béke, kedvezően hat a saját ritmusa szerinti fejlődésre.
Környezete mintáit, elvárásait, normáit lassan megismeri, elfogadja és fejlődése során beépíti
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saját személyiségébe. Azonosulási és modellkövetési vágyát segíti tágabb környezete a helyes
minta elé állításával. A gyermek, akit szeretnek, és átölelnek, megtanulja, hogy szeretetet
érezzen és vigyen a világba.
A gyermekkel foglalkozó felnőtt feladata, hogy olyan környezetet teremtsen köré,
amely segíti érdeklődését, mozgatja belső kreativitását, s utat nyit Isten szavának:
„Törvényemet belsejükbe helyezem, szívükbe írom be.” (Jeremiás 31, 33)
Isten szavának meghallását fejleszti a hiteles, követésre méltó felnőtt, akit tükörként
utánoz a kisgyermek. Ezt tudva, a katolikus óvoda kiemelt figyelmet szentel arra, hogy magas
mércével mért nevelőket, technikai személyzetet alkalmazzon. A megfelelő erkölcsi tartás
mellett, elengedhetetlen a magyar nemzetéhez való ragaszkodása, annak hagyományai iránti
tiszteletének kifejezése.
Vissza kell állítani a magyar ember önbecsülését, és ennek alapozására kiváló alkalmat
nyújt az óvodás korú gyermek végtelen nagy befogadó képessége. A néphagyományok, népi
játékok, a népviselet, a népszokások, népdal, néptánc ismerete adja meg azt az identitását egy
népnek, aminek birtokában kialakul egészséges önbecsülése.

A GYERMEKEK TISZTA TEKINTETÉBEN RÁD MOSOLYOG AZ ISTEN

Olyanokká kell lennünk, mint a gyermekek - őszintéknek és derűseknek...

2.4. Katolikus óvodaképünk
1. A katolikus óvoda is, mint minden más óvoda, arra a célra van rendelve, hogy a teljes
emberi személy kiformálódásán munkálkodjék. Ezt a célt a keresztény világszemlélet
szerint igyekszik elérni.
2. Az óvoda épp azzal válik katolikussá, hogy - bár más-más mértékben -, a közösség
minden tagja osztozik a keresztény világszemléletben. Ezért az evangéliumi elvek
válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.
3. A katolikus óvoda a családias szellemre épít, módszere a prevenció, melynek belső
tartalma a szeretet és a bizalom. „...a nevelés a szép dolga.” (Don Bosco)
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Az óvodakép mindhárom megfogalmazott pontja kívánja a nevelő állandó jelenlétét,
mely az együttlét vidám, bensőséges légkörében biztosítja a gyermek sokoldalú és
harmonikus fejlődését. Az igazi jelenlét közös tevékenységre, játékra, párbeszédre motivál. A
gyermek ezeken keresztül tapasztalja meg a személyére irányuló tiszteletet, elfogadást,
szeretetet és megbecsülést. Istentől kapott ajándékai a bizalom által erőteljesebben
bontakoznak ki, s épülnek be fejlődő személyébe.
A katolikus óvoda épít magyar népének keresztény értékeire, hagyományaira, s
átörökíti azokat a gyermek tárgyi, értelmi, szellemi és lelki világába.
A katolikus óvoda az Egyház kis része, átlépi saját népének határait, s mivel minden
embert testvérként él meg, segíti a jelenlévő kisebbségi önazonosság érvényesülését,
erősödését.
A katolikus óvodai nevelésben kiinduló pont - a család és a pedagógus számára -, hogy a
gyermek Isten ajándéka, ennek megfelelő bánásmód illeti meg.

III.

A katolikus óvodai nevelés feladatai, tevékenységei

3.1. A hitre nevelés
A katolikus nevelés feladata: Krisztus mértéke szerinti élet alapozása.
A keresztény családi nevelés folytatásaként a keresztény értékek erősítése és
kiteljesítése.
Isten végtelen szeretetének megéreztetése, a csodálatosnak teremtett világon keresztül.
A teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése
korosztályuknak megfelelően.
Öröm, hála, megbecsülés, gondoskodás, védelem, alkotás – erkölcsi tulajdonságok
formálása a teremtett világ felé.
Keresztény nevelési célok:
Istenkép kibontakoztatása a gyermek lelkében a keresztény pedagógus példája
nyomán.
Feltétel nélküli szeretet
A teremtett világhoz való pozitív viszony kialakítása és védelme
A keresztény hitélet gyakorlásának megalapozása
Keresztény erkölcsi értékek alapozása
Viselkedési formák és a felelősségtudat alapozása
Liturgikus év ünnepeinek megünneplésére való készség alakítása
A keresztény élet megtapasztalása az óvodai élet során: „…mert ilyeneké a mennyek országa”
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felebaráti szeretetet
keresztény erények
mások elfogadása
ünnepi áhítat megélése
felelősségérzet másokért
A katolikus óvodába jelentkező családok egy részét segíteni kell a keresztény vallás
megismerésében. A hitét gyakorló, hiteles óvodapedagógusok és óvodai alkalmazottak példája
segíti a szülőket az Isten útjára való rátalálásban. Minden szülő elemi igénye, hogy gyermekét
olyan környezetben tudhassa, ahol biztonságban, megfelelő bánásmódban részesítik, ahol
erkölcsi értékeket közvetítenek számára, mint például: jóság, igazság, szeretet, a hit,
megbocsátás, figyelmesség, öröm, biztonság, szépség, stb.
A vallási nevelés megkezdése előtt tisztázni kell néhány olyan fogalmat, amelynek
ismerete fontos a keresztény pedagógus számára.

A nagycsoportosok szentmise keretében búcsúznak el az óvodai élettől, és szüleik, nevelőik Te
Deum-ot mondanak értük.

Vallási nevelés
Az egész napot áthatja a hitéletre nevelésünk. Minden reggel - csoportonként külön –
áhítat keretében kezdjük a napot. A csend megteremtése, gyertyagyújtás, halk zenehallgatás
után egymásra, Jézusra figyelünk. Szemléltető képek segítségével ismerkednek a gyerekek
egy-egy bibliai történettel, ami után Jézushoz fordulhatnak imával, énekkel és
megköszönhetik a kapott kincseket: a szüleiket, az egészséget, a napot, az esőt, az
élőlényeket, a dolgos kezünket. A családok vallási nevelésének kiegészítését vállalja fel az
óvodai nevelés, igaz néhol alapozást lát el a katolikus óvoda.
A hitéletre nevelés alapozásánál is figyelembe vesszük a gyermekek életkori
sajátosságait:
rövid ideig tudnak koncentrálni
értelmük, befogadóképességük korlátozott
a folytonos mozgás, cselekvés jellemzi őket
játékos módon lehet fejleszteni a kisgyermeket
Ezeket tudva, tervezzük és szervezzük az óvodai és templomi „hitoktatásukat”.
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Az óvodapedagógusok részére - a Jézus Szíve Nővérek, rendházukban - évente egy
alkalommal hitoktatást tartanak.
A plébános és a káplán atya vagy az óvodavezető által vezetett lelki beszélgetések, az
egyházi év ünnepeinek átélése - szülőknek, nevelőknek egyaránt -, a keresztény lelki élet
elmélyítését szolgálják.

Jézus az óvodában és a templomban is velünk van. A pap bácsi és az óvó néni olyan szépeket tud
mondani nekünk Róla, hogy mindig csöndben, figyelmesen hallgatjuk őket.

Feladatunk:
Mindig szem előtt tartani, hogy csak a korosztályuknak megfelelő
módszerekkel lehet a hitéletben vezetgetni a kisgyermeket.
A szülőknek segítségadás azzal, hogy az óvodai áhítatok mindig nyitottak és
bármikor együtt imádkozhatnak gyermekeikkel.
Keresztény pedagógussal szembeni elvárás, hogy követésre méltó legyen
magatartásában, külsejében, hitében, legyen benne készség a közösségépítésre,
a felnőttek körében is. Tanítási módszereit Jézusra figyelve, őt követve alakítsa
ki úgy, hogy sohase felejtse el: Jézus tanít általa.
A kereszténység: kultúra, erkölcs, világnézet, vallás.
1. Kultúra
Amikor Isten megszólalt, vállalta, hogy egy konkrét kultúrkörben hangzik el a szava.
Akik tehát Isten üzenetének továbbadását szívügyüknek tekintették, mindig egyben az
üzenetet befogadó hordozó kultúra hűséges lelkes szolgálói is voltak. Az egyháztörténelem
egyben művelődéstörténet is. Az egyház és az adott kultúrkör – az állam - kapcsolatában
mindkét félnek tekintettel kell lennie a másikra.
2. Erkölcs
A keresztény erkölcs tanítása szerint a teremtett ember Isten képmása. Az erkölcsi
nevelés célja: a háromszemélyű Isten hívására válaszolva bontakozzon ki a szerető valódi
istenkép az emberi lélekben. Rámutat a keresztény erkölcsi nevelés arra is, hogy a személyhez
szóló isteni elgondolás ellen a bűn romboló hatással lép fel. Ezen rombolás ellen a teljes
bizalommal Jézus Krisztusra hagyatkozó lélek küzdhet sikeresen.
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3. Világnézet
A keresztény világnézet azt jelenti, hogy a keresztény ember egyetemes, abszolút
értékrendet fogad el magára nézve kötelezően.
4. Vallás
„A vallás: emberi magatartást biztosító meggyőződés, életgyakorlat.” (Küng)
„A hit, ez az Istentől kapott ajándékfény, meghatározza hogyan szemléli a keresztény
ember a létezést, a világot, történelmet, az embert, az ember és Isten kapcsolatát.”
(Farkas István)
Alapértékek: igazság, jóság, szépség, szentség
Igazság
Az igazság nem más, mint a valóság végtelen teljességének birtoklása. Az igazság
abszolút és föltétlen. Aquinói Szent Tamás szerint minden, ami igaz, Isten igazságából
meríti igazságát. Mi emberek egész életünkben úton vagyunk az igazsághoz.
Tévedéseinket alázattal beismerve a hazugság minden formájának legyőzésével
juthatunk Isten közelébe. A kereszténység vallja, hogy védelmeznie kell az igazság
elsőbbségét, mert különben elpusztul az európai kultúra.
Jóság
A jóság abszolút és föltétlen. A keresztény erkölcstan szerint a valós viszonyoknak
megfelelőt nevezzük jónak. A jóság fogalmát a keresztény tanítás az igazság fogalmára
építi. A Szentírásban áll: „senki sem jó, csak egy, az Isten”- mondja Jézus. /Mk.10, 18/
Ha a jót választom, akkor az Istentől kapott szabadságommal élek, ha rosszat, akkor
visszaélek az Istentől kapott szabadságommal.
Szépség
A szépség abszolút és föltétlen. A szépség: a belső igazság és jóság napfényre jutása. A
szépség az igazság és a jóság lelke. A szép, a szív tápláléka, elutasít minden hamisat,
idegent, rendetlent. Az emberi lélek alapigénye a szépség, Isten alkotóművészetével
senki sem versenyezhet. Találó megfogalmazás a teremtett szépségéről: „ha egyetlen
fűszálat megismernénk, megismernénk az Istent”
„Minden bokor, mintha Isten sátra volna, minden göröngy mintha Isten ökle
volna, telve termékeny kenyeret adó erővel. Minden harmatcsepp az Isten
gazdagságának és áldásának gyöngye.”(Prohászka Ottokár)
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Szentség
A szent”abszolút és föltétlen. A „szentség” azonos Istennel. Az Ő hűsége, igazsága,
jósága, szentségében gyökerezik. Isten szentsége, forrása, mintája az emberek szentségének.
Életünk legnagyobb lehetősége, hogy a szentté formáló kegyelmet, ezt a teljesen ingyenes
Isteni ajándékot elfogadjuk. A „szentet” megközelítjük, amikor ünnepelünk. Az ember a
szeretet pazarló jóságát, az ünnepnapokon éli át. Az ünneplés az „ég utáni honvágy és remény
ébrentartása”. Ha semmi sem szent, létezésünk alapjai semmisülnének meg. Amikor
megszűnik a szent /az
anyai hivatás szent volta, az emberi élet tiszteletének szent volta,
a női tisztesség szent volta/ az élet üressé, banálissá válik, kipusztul minden nemes emberi
érzés, minden hősiesség.

A rendszeres imádkozásra szoktatás legbensőségesebb formája a szentmisén való közös együttlét.Ennek a
szolgálatnak az alapozása történik az óvodában a napi áhítatokon.

Fejlődés várható eredménye óvodáskor végére:
Tud rácsodálkozni a teremtett világra, ki tudja fejezni örömét, háláját
A gyermek nyitott a világ felé és bizakodó
A Krisztustól tanult erények (felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség,
önzetlenség, figyelmesség) megalapozódnak a gyermekben
A keresztény / katolikus ünnepek megélésében örömmel, cselekvően részt vesz
Hisz Isten létezésében, alakul, formálódik benne a felismerés, hogy az Isten a Szeretet
Elindul és formálódik tudatában a helyes istenkép
Tud és szívesen imádkozik saját szavaikkal, imáiban vágyait, örömeit, bánatait,
kéréseit Isten elé viszi
Ismeri, megkülönbözteti és szívesen alkalmazza az alábbi imamódokat: hálaima,
kérőima, dicsérő ima…
Több kötött imádságokat ismer és mond
Türelemmel végighallgatja mind a felnőtt, mint a társai imádságát
Megismer életkorának megfelelő bibliai történeteket, egyházi és egyéb evangéliumi
énekeket.
A bibliai kifejezések rendszeres, életszerű használata révén elindul, illetve mélyűl
benne a megértési-megélési folyamat (hit, remény, szeretet, szelídség, türelem,
megbocsátás, önzetlenség, adakozás, stb.
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3.2. Az egészséges életmód alakítása
Ezt a nevelésünket az alábbi területekre osztjuk:
1. Az egészség megőrzését segítő, fejlesztő táplálkozás kialakítása: vitaminokban
gazdagabb étkezés biztosítása, a különösen magas cukortartalmú ételek és italok, a
magas só és telítetlen zsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a tejtermékek
fogyasztásának ösztönzése, több folyadék - szűrt ivóvíz - bevitele a szervezetbe,
alaposabb rágásra való ösztönzés, napi zöldség-gyümölcs fogyasztás, a táplálék
allergiás gyermekeknek speciális étrend biztosítása.

2. A test higiéniája: testápolás és fogápolás rendszeressé tétele
3. A légzőszerv óvása, karbantartása érdekében, naponta néhány percet töltsenek el a
gyermekek a só szobában, ahol énekes mondókás tevékenység közben „átmossák”
légzőszervüket, megtisztítják az esetleges fertőzésektől
4. A test edzése: levegőztetés, napfürdőzés, vízhez szoktatás, mozgáskultúra szervezett
keretek között: zenés torna, néptánc, úszás, balett, vitamin torna, kirándulás,
táborozás. A mindennapos mozgás, változatos mozgáslehetőségek, szabadmozgás
biztosítása napi szinten, középpontban a sok mozgással járó játék, játékos
mozgástevékenység, csoportos mozgásfoglalkozás heti szinten való szervezése. A
mozgáshoz változatos mozgásfejlesztő eszközök biztosítása úgy a csoportszobákban,
mint az udvaron is. A prevenciós fejlesztő tornagyakorlatok alkalmazására kiemelt
figyelem biztosítása.
5. A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegséghez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, dohányzás megelőzése beszélgetések,
programok, előadások szervezésével, dohányzás megelőzési program alkalmazása.
6. A bántalmazás és erőszak megelőzése, elhanyagolás, ha a szülő rendszeresen
elmulasztja a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését, amely súlyos ártalmat
okoz a gyermeknek. Érzelmi elhanyagolás, az érzelmi biztonság, az állandóság a
szeretetkapcsolat hiánya. Fizikai elhanyagolás alapvető fizikai szükségletek higiénés
feltételek hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan
esetekben, amikor veszélynek van kitéve pl. orvosi ellátás késleltetése, orvosi
utasítások be nem tartása.
7. A baleset megelőzés és elsősegélynyújtás feltételeinek biztosítása (csoportos
szűrővizsgálatok megszervezése -védőnői, fogorvosi, ortopédiai, szemészeti szűrések)
8. Pszichés gondozással, passzív pihenéssel fejlesszük a test harmonikus növekedését.
9. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása
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Feladataink:
Az időjárástól függően minél többször a szabadban végezzék a gyermekek a
tornát, valamint a különböző ismereteket csoportszobán kívül szervezzék, hogy
jobban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket.
A lúdtalp korrekciója érdekében minden nap mezítláb végzik a lábtartás-javító
tornát.
Az egészséges test kinevelés érdekében az óvodapedagógusok felvilágosító
munkát végeznek a családok körében, meghívott előadókkal, vetített videó
anyagokkal, sportrendezvények szervezésével, valamint olyan sportos játék
délutánokat szerveznek, ahol a szülő gyermekével együtt végezheti a pár
perces zenés tornagyakorlatokat.
Az elbúcsúzó nagycsoportosoknak háromnapos táborozás szervezése az óvoda
udvarán is ezt az edzettséget hivatott szolgálni. Szeretnénk ezzel azt is elérni,
hogy mikor az iskolával megy majd táborozni, már legyen előzetes kellemes
élménye a tábori életről, ne okozzon neki nagy nehézséget a családtól való
néhány napos elszakadás.
Az óvodapedagógus és a gyermekek aktívan járuljanak hozzá az udvar
esztétikájának, rendjének, megtartásához.
Az udvari élet megszervezésénél használja ki azokat a tevékenységformákat,
melyek során lehetőség van a gyermekek környezettudatos magatartásának
alakítására, mozgásigény kielégítésére, valamint az egészséges életmód
alakítására.

A szabadban végzett mozgás mindig örömmel tölti el a kisgyermeket, így fejlődik izom és
csontrendszere egészségesen.

Általános feladatok:
Hangulatos tiszta környezet megteremtése épületen belül és kívül. (baleseti források
szem előtt tartása, kiküszöbölése)
A gyermekek egészségi állapotának folyamatos nyomon követése, gyermekorvos
bevonásával
A gyermekek testi-lelki gondozása: a jó közérzet kialakítása, szerető felnőtt közösség
jelenléte
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Meglévő testi képességek differenciált fejlesztése, az aktív és passzív pihenés
megteremtése egyéni szükségleteik szerint
A napi életritmus megfelelő kialakítása: játék, aktív-passzív pihenés, tisztálkodás,
táplálkozás, csöndes idő - mindezek helyes arányának megválasztása
Az egészség megőrzésének érdekében kiegészítő reformtáplálkozás beiktatása az
étkezésbe, valamint heti 1-2 nap a só szobában való tartózkodással védekezünk a
megfázás ellen

A só szobánk olyan egészség centrum, ahol helyben védekezhetünk a vírusok, a
megfázások ellen. Mondókázva, zenélve, bábozva észrevétlenül gyógyulunk.

Rendszeres korrekció, a beszédhibák és magatartási zavarok megszüntetésére
szakemberek bevonásával (gyermekorvos, gyermekpszichológus, logopédus)
Nagy hangsúlyt fektetünk a testi higiéniára: rendszeres körömápolás (lábon is),
fogmosás helyes technikájának begyakoroltatása, helyes orrfújásra nevelés, a kulturált
táplálkozás, alapos rágásra szoktatás
A kellemes pihenést szolgálják a kiszellőztetett portalanított csoportszobák, illetve
pihenőszoba, halk óvónői ének, zene, vidám mesék, hálaimák
A lelki gondozás minden gyermekkel foglalkozó felnőtt feladata, szakképzettségének
megfelelően. A dadus néniket a csoportos óvodapedagógus készíti fel erre a feladatra,
amihez igénybe veszik a plébánosunk, káplánunk segítségét is.
A kulturált étkezési szokások betartása mellett, hangsúlyozott figyelem az ételek
tiszteletére, az érte mondott hálára. Az egész nap folyamán biztosított legyen a
teremben az ivóvíz (szűrt ivóvíz)
A réteges öltözködésre szoktatással elkerüljük a gyermek meghűlését, kiizzadását
Fokozottan figyelünk arra, hogy lábukon csúszásmentes lábbeli legyen. A gyermekek
ruháját a szülők jellel lássák el, és rendezetten tárolják az öltöző szekrényben.
Testi képességeik fejlesztése érdekében, sok szervezett mozgást iktatunk be
napirendjükbe.
A mindennapi testnevelést az időjárástól függően a szabadban végzik, heti egy
alkalommal néptáncon és úszáson vesznek részt.
A szülők körében felvilágosító, összehangoló beszélgetések szervezése annak
érdekében, hogy ezek a feladatok beépülhessenek a család szokásrendszerébe
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A fejlődés eredménye óvodáskor végén
Testápolás:

„Piszkos a kezem meg a tenyerem, attól kapok betegséget, ha
azzal eszek. De én megmosom vízzel, szappannal, meghalnak
a bacilusok nem lesz semmi baj.”

Önállóan mosakodnak, törülköznek, figyelmeztetés nélkül kezet mosnak, amikor csak
szükséges. Körömkefével tisztítják a körmüket. Ruhájuk ujját fel- és letűrik, begombolják,
kikapcsolják. Felszólítás nélkül használják a wc papírt, és utána kezet mosnak. A fogápoló
szereket rendeltetésszerűen használják, hajukat rendben tartják, zsebkendőjüket szükség
szerint, rendeltetésszerűen használják, végül a szemetesbe dobják.

Étkezés:

Az asztalt esztétikusan megterítik, az evőeszközöket a megfelelő oldalra teszik.
Étkezés előtt felszólítás nélkül imádkoznak, önállóan szednek az ételből, és a kiszedett
mennyiséget el is fogyasztják. Az evőeszközöket rendeltetésszerűen használják, csukott
szájjal esznek, a szalvétát szükség szerint használják. Az étkezés befejeztével felszólítás
nélkül imádkoznak, maguk után elrakják az edényeket - vagy a naposok elviszik -, és
rendezetten hagyják ott az asztalt.
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Öltözködés:

Édesanya annyi ruhát tett ide, most azt se tudom mibe menjek
ki az udvarra? Éva néni te tudod?”

Önállóan a megfelelő sorrendben öltözködnek, vetkőznek. Ruhájukat rendben teszik el
a szekrényükbe, cipőjüket önállóan veszik fel, le, a cipőfűzőt ki-bekötik, ha melegük van,
vagy ha fáznak, segítenek magukon, vagy segítséget kérnek.
A délutáni pihenés alkalmával ruhát váltanak, amit rendezetten tesznek a székeikre.
Önkiszolgálás:
Az önkiszolgálást teljes önállósággal végzik. Az épületbe
lépve használják a lábtörlőt, segítenek a terem
átrendezésébe a különböző tevékenységek, ágylerakások
alkalmával. Önállóan tevékenykednek, észreveszik, ha
segítségre szorul társuk, a felnőttnek kérésre segítenek.

Szépen terített asztal mellett lehet kulturált
étkezéshez szoktatni a kicsinyeket.

A környezet rendben tartása:

„A játék befejeztével még a homokozót is rendbe hagyjuk
magunk után.”

Ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére, gondozottságára. Az ajtókat
csendesen nyitják, csukják, a csoportszobájukat rendezetten hagyják el, amikor kimennek
játszani az udvarra. Az udvar rendezettségére is úgy vigyáznak, mint az épület többi
helyiségeinél. Gondozzák a teremben és a kertben lévő növényeket a felnőtt felügyelete,
irányítása mellett.
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Pihenés
A nap folyamán mindig meghatározott időben vegyék igénybe a gyermekek a délutáni
pihenést, hogy biológiai órájuk megfelelően működhessen. Ehhez való optimális feltétel
megteremtése az alapkövetelményekhez tartozik: kényelmes ágy, tiszta, gondozott ágynemű,
hálóruha, tiszta levegőjű, pormentes, árnyékolt szoba, kedvesen simogató, dúdolgató, álomba
ringató felnőtt – óvodapedagógus és dajka - jelenléte.

A délutáni pihenő nagyon kellemes, mert halk zeneszó és érdekes mese szárnyán repülünk
„álomországba”.

Egészségnevelési elveinket az alábbiakban fogalmazzuk meg:
minden felnőtt testi-lelki higiéniája példa értékű legyen a gyermekek előtt
korszerű eszközöket biztosítunk az egészséges életmód fenntartása érdekében
szervezett előadások, szűrővizsgálatok biztosításával segítjük a családokat
tudatos szemlélet formálás érdekében továbbképzéseket szervezünk az óvoda
dolgozóinak

3.3.

Érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
biztosítása

A kisgyermek korai életszakaszában szerzett benyomások, szeretetteljes támogatások,
védettségi élmények, a gyermek biztonságérzetét erősítik. A keresztény pedagógia példája
Jézus Krisztus, aki jelenlétével, életének példájával, tetteivel és szavaival győzte meg az
embert arról, hogy minden állapotában és helyzetében szereti őt. Annak a légkörnek a
megteremtése, amely kielégíti a gyermek szeretetigényét, elfogadja őt olyannak, amilyennek a
Teremtő alkotta. A kézen fogott, vezetett gyermek megérzi, hogy ő fontos a családnak,
nevelőinek, társainak s ez által olyan biztonságot él át, mely érzelmeit erősíti, nyitottá teszi a
tárgyi és személyi környezet számára. Amikor megfogalmazzuk, hogy intézményünk egy
fontos nevelési vezérfonala az érzelmi nevelés, akkor a szeretetteljes megnyugtató családias
légkör biztosításán túl, gondolunk a szorongásoldásra, az agresszió kezelésére, a
kommunikációs készség fejlesztésére, az empátia a tolerancia erősítésére, melyek a
személyiségben kialakuló önismeret, öntudat egészséges fejlődését segítik és egy önmagával
elégedett életpályát, alapoznak.
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A szeretet mindenkié! Ennek kimutatása, megélése, továbbadása az óvó nénik példája nyomán,
természetessé válik a kisgyermeknél.

Általános feladatok:
A megkülönböztetés nélküli, szeretetteljes, bizalomra épített légkör megteremtése
Az újonnan érkező gyermekeknek, szüleiknek biztosított befogadási idő megteremtése
Megkülönböztetett, elfogadó figyelemmel fordulás, a speciális nevelést igénylő
gyermek felé
Többféle színtéren levezetni, ismeretbővítéssel elősegíteni a világban való helyes
viselkedés szokásait
A gyermekek érzelmi és kommunikációs intelligenciájának fejlesztése
Az egymáshoz való kulturált viselkedési szokások kialakítása, konfliktusok
megelőzése, kezelése
Az életkoruknak megfelelő napirend kialakítása
A magyarságtudatuk formálása, ismerkedés a magyar néphagyományokkal
Csoport hagyományrendszerének kialakítása
A természeti és társadalmi értékek megbecsülése
A keresztény óvoda elsődleges feladata:
„Feladatunk a jó közösségi élet együttes kimunkálása, hisz ott lehet csak jó gyermekközösséget
kialakítani, ahol jó a felnőttek közössége!”
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Időt kell szánni arra is, hogy a felnőttek „játszódjanak” gyermekké…

Az óvodapedagógusok, dajkák, technikai dolgozók harmonikus közössége a legjobb nevelő
minta az óvodás gyermek számára!
Az óvodai érzelmi nevelés a beiratkozáskor kezdődik, amikor a szülő először lép be
gyermekével az intézménybe. Ekkor beszélik meg a papás-mamás befogadási időszak
mikéntjét.
A befogadási időszakban a gyermek valamelyik családtagjával együtt tölt el naponta
néhány órát mindaddig, amíg otthonosan nem érzi magát az óvodában.
Szóértelmezések intézményünkben
Beszoktatás: a gyermek alkalmazkodjon az intézmény szokás-szabály rendszeréhez és
fogadja el azt – helyett nálunk:
Befogadás, az óvodapedagógus, dajka elfogadja a gyermeket a hozott tulajdonságaival
együtt, és megismerteti vele az óvodai szokás-szabályban való eligazodást.
Az óvodapedagógus biztosítja – dajkával együtt -, hogy minden gyermek egyénileg is
nagyon fontos legyen az óvodai közösség számára.
Az óvodapedagógus, a dajka szeretetteljes jelenléte megnyugvást adó legyen a
kicsinyeknek. Ölelő karjuk legyen alapja a bontakozó gyermeki tudatnak, hogy Isten
szeretett gyermeke ő is.
A különböző korcsoportok együtt-tevékenykedése során megtapasztalják, hogy
mindannyian a Liliomkert Katolikus Óvoda kis lakói, s egyben kicsik és nagyok, a
Mennyei Atya gyermekei.
Ebből adódóan fejleszteni kell a toleráló, konfliktusmegoldó képességüket.
Kiemelt törődés és foglalkozás illeti meg a speciális nevelést igénylő kisgyermeket. A
feléjük áradó szeretetnyilvánításba társaikat is bevonjuk
A magyarságtudat alapozása a néphagyományokon keresztül valósul meg. A gyermek
nyitottságára építünk, segítjük a szűkebb és tágabb környezete megismerésében, amely
a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz
és családhoz való kötődés alapja, hogy becsülje meg azt és rá tudjon csodálkozni a
természetben és a körülötte megmutatkozó jóra, szépre. A családokkal közösen
szervezett nemzeti, egyházi ünnepek, a szentek élete, modellként állnak a
gyermekeink előtt.
A fejlődés eredménye óvodáskor végén:
⚫
⚫

Szeretettel kötődnek társaikhoz, nevelőjükhöz, óvodájukhoz, és ezt ki is tudják
mutatni többféle módon.
Az óvodai szokásokat-szabályokat elfogadják, belső igényükké válik a helyes
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⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

viselkedés.
Életük természetes része, hogy segítsenek egymásnak és társaiknak, érdeklődéssel
fordulnak egymás felé, érzik mi a felebaráti szeretet.
Keresztény köszönés mellett többféle köszönési módot ismernek, amit tudatosan
használnak, óvodában, templomban.
Mindig megnyugtatóan rendezik le konfliktusaikat, nem haragtartók.
Jókedvvel vesznek részt a különböző tevékenységekben, egymást szeretik, segítik.
Figyelmesek a felnőttekkel és egymással szemben is. Tisztelettel kérnek és köszönnek
meg mindent, amit kapnak.
Ismeretekkel rendelkeznek saját és a másik nemhez tartozó társaik adottságairól,
identitás tudatuk kialakult.
Képesek reálisan megítélni tetteiket. Tudnak egymás sikerének örülni, mások bánatát
átérezni.
Az óvodáskor végére kialakul bennük a vágy az iskolai életre.
Szeretettel tudnak beszélni Mennyei Atyánkról, Jézusunkról, kötetlen beszélgetésben,
imában.
Szívesen járnak templomban, óvodai közösséggel, családjukkal.
Ismerik a magyar zászlót, tudják, hogy nemzetiségük magyar, ismereteik vannak a
magyar szentekről.

3.4. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés, nyitás a világra
Anyanyelvi nevelés
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó
feladat. Az anyanyelv fejlesztése, és a kommunikáció különböző formáinak alakítása, beszélő
környezettel, helyes mintaadással szabályközvetítéssel az óvodai nevelőtevékenység
egészében jelen van.
Az anyanyelvi nevelés legfőbb színtere a család. Az óvodapedagógus családlátogatás
alkalmával ismerje meg a család anyanyelvi kultúráját, figyeljen a gyermek meglévő
beszédhibáira, jelezze ezt rögtön az óvoda logopédusának. Negatív tapasztalatait ezen a téren
rögzítse a gyermek fejlesztési lapján, majd állítson fel megoldási módszereihez ütemtervet.
Az óvodába kerülő 3 éves gyermeknek kiegyensúlyozott, kedvező lelki fejlődés
esetén, van bizonyos mennyiségű szókincse. A beszéd által erősödik a gyermek
biztonságérzete, növekszik tájékozottsága, gazdagszik ismerete. A helyes és szép beszéd
mélyíti érzelmeit, fejleszti esztétikai érzékét, előkészíti őt irodalmi élmények befogadására.
Fontos, hogy az óvodapedagógus szeressen beszélni. Ismerje anyanyelvét, fejlessze
anyanyelvi kultúráját. Mikor egy-egy gyermekhez szól, amikor mesél a gyerekeknek, amikor
kér tőlük valamit, akkor megismertet velük egy új dolgot, ha örül, vagy ha haragszik,
törekedjék az anyanyelv helyes, túlzásoktól mentes, a helyzethez illeszkedő használatára.
Beszéde legyen követésre méltó, kifogástalan. Mondatszerkesztése legyen egyszerű, de
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változatos. Törekedjék a szemléletességre, a képszerű kifejezések alkalmazására.
Az óvodapedagógusnak folyamatos megfigyelésre van szüksége ahhoz, hogy
megismerje azt a beszédszintet, amelyről elkezdheti a csoport, illetve az egyes gyerekek
fejlesztését. Önműveléséhez, kifejező képességének fejlesztéséhez, olvasson sokat a magyar
irodalom páratlan kincseiből, hallgasson, látogasson előadásokat, gyermekeit is szoktassa a
könyvek, az irodalom szeretetére, tiszteletére.
Általános feladatok:
a gyermekek értelmi képességeit tudatosan fejleszteni, egyéni fejlettségüknek
megfelelő ütemben,
a spontán szerzett ismereteit figyelemmel kell kísérni, rendezni és beépíteni,
az ismeretek begyakorlására, alkalmazására álljon elegendő idő,
életkoruknak megfelelő színterek biztosítása mellett fejlődjön értelmi képességük,
a szemléltetésre és tevékenységekre szánt eszközök változatosak, fejlesztő
hatásúak legyenek,
a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére ösztönzés.
beszélő és meghallgatni tudó környezet alakítása
a tapasztalatok, élmények verbális kifejezésére nevelés;
a megelőzés és a korrekció területén a logopédussal és a családdal való
együttműködés
a néphagyományok felelevenítése, jeles napok megünneplése népi játékokkal,
mondókákkal
a visszahúzódó, gátlásos gyermek megszólaltatása bábjátékon keresztül
A gyermek életének korai szakaszában igen sok információt gyűjt be, a látszólag
„öntudatlan” szemlélődésből az átélt tapasztalatból és cselekvésből. A gyermek miközben
látszólag semmit sem csinál, a belső erők tevékenyek, belső átélésre, belső érzésre, belső
cselekvésre mutatnak.
Mielőtt a gyermek az utánzással történő tanulással kommunikálni kezd, addigra
számlálhatatlan mintát, sorrendiséget figyel, átél és tapasztal meg. A történések hatására indul
meg az utánzás, az átélt élmények beszédes közlése, és fokozatosan jut el a benne
megfogalmazott szóbeli kinyilvánításához.
A keresztény óvodapedagógus csodálattal és tisztelettel segíti ezt a gyönyörű
folyamatot, melyből egyre jobban felragyog az Isten ajándéka: a kreatív értelem és akarat,
melynek mozgatórugója a bontakozó érdeklődés és kíváncsiság.
A beszédes közlés tanulásának színtere a család. Nem kis feladat kezdetben a
gyermeki beszéd selypes, pösze, légzészavart érzelmi kitöréseivel kísért hangzavarában
meghallani, kitalálni a szót és annak tartalmát, melyet a gyermek az óvodapedagógussal
megosztani kíván.
Az óvodapedagógus példamutató beszéde, beszélőkedve, gondolatgazdagsága,
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beszédének színessége és tartalma mind-mind kihívás a gyermeknek az utánzásra.
Az értelmi nevelés alapja a gondolkodás, és annak anyanyelven történő kifejezése. A
gyermeket segíteni kívánó óvodapedagógusnak fontos a beszédkedv fenntartása, a gyermek
meghallgatása, kérdéseire adott válaszában a tovább motiválás a gondolkodásra. A mélyebb
megismerés utáni vágyának ébrentartása, a logikai összefüggések megtapasztalása s
örömének átéltetése.
A szülő és óvodapedagógus öröme, a gyermek szüntelen kérdező kedve, mert tudja,
hogy ez a gyermek szellemi fejlődésének a jele.

„Hogyha nyár van, hol a tél? Egész télen hol a nyár? Mikor

nem fúj, hol a szél, és hogyha fúj, hova száll? Fényes
délben, hol a Hold? Sötét éjjel, hol a Nap? Ha kimosták, hol
a folt? Ha nem habzik, hol a hab? Miért nem úszik a csibe?
A hal miért nem repül el? Az eső miért esik le? Miért nem
esik soha fel?”
(Hárs László: Miértek és hogyanok)

De érdekes, ahogy „folyik” a homok, de miért nem tudom kivenni? Hogyan
tették bele bele?

Nevelési cél:
Fedezze fel a gyermek nevelőjével
együtt
a szépet, kavarognak
a jót, és az buksi
igazatkis fejecskéjükben.
Miértek
és hogyanok
Felelősségtudat alapozásának megkezdése
Még a legkisebbek is tehetnek valamit környezetük megóvásáért
Gondolkodás fejlesztésének célja:
A lényegkiemelés és kategorizáló képesség fejlesztése
A kifejezőképesség, a vizuális és a szóbeli kifejezések fejlesztése
A kreativitás, a fantázia és a manuális készségek fejlesztése
Manipulatív tevékenységek fejlesztési célja:
Próbálkozzanak meg a munkafolyamatok sorrendjének felismerésével
A különböző munkaeszközöket egyre ügyesebben használják
Munkakedvük, egymásra figyelésük, kitartásuk fejlesztése
Megfigyelési szempont lehet:
artikuláció tisztábbá válása
az óvodában használt szavak
felhívások megértése és használata
az összefüggő beszédfejlődés
a szóbeli kapcsolatfelvétel szándékának megjelenése
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a különböző tevékenységek folyamán megjelenő párbeszéd
Az óvodapedagógus a gyermek kifejezőkészségében tapasztalt elmaradottság esetén
fordítson különös gondot az egyéni fejlesztésre. Súlyos artikulációs problémákkal, helytelen
hangképzéssel rendelkező gyermeket a logopédus szakemberre bízza, majd az ő általa javasolt
beszédtechnikákat az óvodában is gyakoroltassa.
Játsszanak a gyermekek sok anyanyelvi játékot, készítsenek saját hangjukról felvételt,
hallgassák a természet és a mesterséges környezet hangjait, próbálják meg utánozni azt, az
irodalmi nyelv szép kifejezéseit használják a hétköznapi kifejezéseikben is.
Általános feladatok:
Az anyanyelvi nevelés szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, ezért
fokozott figyelmet kell szentelni neki.
A gyermekekkel foglalkozók, különösen a nevelők, modell értékű
beszédkultúrával rendelkezzenek.
Az oldott, derűs légkörben megteremtődik a beszélgetés élményét adó társalgás
felnőtt-gyermek között.
A mese, vers, elbeszélés, bibliai történetek, aranymondások jelenléte a mindennapi
életben.
A szülők körében végzett felvilágosító munka a televízió káros hatásáról, valamint
segítség, ötletek adása az otthoni kötetlen beszélgetésre, irodalmi értékű mesék,
versek tanítgatására.
A gyermekben felkelteni az igényt a közlési vágyra, és annak míves
tolmácsolására.
A fejlődés eredménye óvodáskor végén:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

Szívesen és bátran beszélnek arról, ami velük történik, tudnak összetett mondatokban
élményeket elmesélni.
Helyesen, folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezzék ki magukat.
Tudjanak egyszerűbb történeket, elbeszéléseket, meserészleteket – kötőszavak
alkalmazása nélkül – elmondani.
Figyelmesen végig hallgatják az óvodapedagógust, gyermek társaikat, és hosszabb
ideig képesek párbeszédben kommunikálni egymással.
Megfelelően használják a névmásokat, névutókat, igemódokat.
Beszédük megfelelő hangsúlyozású, hanglejtésű, hangerejű.
Élménybeszámolóik során bátran használják az irodalmi nyelvet, a felnőttektől hallott
idegen szavakat.
Érdeklődő figyelemmel vannak a teremtett világ felé, hálás szívvel tudnak köszönetet
mondani a Mennyei Atyának az emberekért, állatokért, növényekért, a gondolkodócselekvő emberekért.
Érzelmeiket metakommunikatív módon is tudják közvetíteni.
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IV.

A katolikus óvodai élet megszervezésének elvei

4.1. Személyi feltételek
Óvodánkban, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Az óvodás korú gyermek
alapvető szociális tanulási formája az utánzás, ezért a nevelőmunka kulcsszereplője az
óvodapedagógus, modell szerepe kiemelkedő jelentőségű. A modell átvételében az
érzelemnek és a beszédnek fontos szerepe van. Az óvodapedagógus ezért biztosítson gazdag
érzelmi légkört, és nyelvi kommunikációs kifejezőkészsége, kulturáltsága legyen állandó
minta minden gyermek számára. Keresztény nevelői magatartása nyújtson modellt a családi
nevelés számára is. Az óvodapedagógus egész nevelőmunkáját hassa át a gyermekek egyéni
különbségének tiszteletben tartása, a szereteten, őszinte érdeklődésen és elfogadáson alapuló
magatartás, a nagyfokú tolerancia. Csapatmunkához, team munkánkban történő alkotó
együttműködés fejlesztése, konfliktuskezelési technikák elsajátítására legyen képes. A
katolikus óvodapedagógus és az óvoda működését segítő nem pedagógus munkatársak
keresztény értéket képviselve nyújtanak mintát a gyermekeknek.

4.2. Tárgyi feltételek
Óvodánk rendelkezik a programunk megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel.
Az óvoda helyiségei, oly módon vannak berendezve, felszerelve, hogy az a gyermekek
igényeit szolgálja. Megfelel testméreteiknek, így biztosítja a balesetmentes használatot, és
mozgásigényük kielégítését.
Az udvaron - Wlassics Gyula u. 66., lehetőség van a gyermekek mozgás és
játékigényük kielégítésére, míg a Wlassics Gyula u. 84/a alatt nincs udvar. Ezt ismerve, az
óvodapedagógusok séták, kirándulások, sportjátékok, játszótéri tevékenységek beiktatásával
teszik változatossá a gyermekek mozgásigényét.
A gyermekek által használt eszközök biztonságosak, aminek meglétét folyamatosan
ellenőrizzük.
Az óvoda dolgozóinak munkakörnyezete jó.
A szülőket a csoportszobákban, irodában, fejlesztőszobában tudjuk fogadni, megfelelő
körülményeket biztosítunk számukra.

4.3. Az óvodai élet megszervezése
Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekek tevékenységét óvodapedagógus
irányítja.
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Óvodánkban a projektszemléletű tanulásszervezést alkalmazzuk. A projektmódszer
alkalmazásával a gyermekből, a gyermek gondolkodásából és érzelmi igényéből indulunk ki,
a gyermekek mindenek felett álló érdekeit szolgáljuk:
a tevékenységekben való részvétel során a választás lehetőségét biztosítjuk, így jól
hasznosul az egyéni érdeklődés motiváló ereje
a
témakiválasztástól
(előkészítés,
tervezés-tevékenységek
egymásutánja,
produktumok megválasztása, lebonyolítás, közzététel) az értékelésig minden
folyamatot a gyermekekkel együttműködve teszünk, amelyet a kooperatív munka, a
szabad önkifejezés és az önállóság hat át. Az együttes tapasztalás során a
munkamegosztás is megvalósul.
Támogatjuk, lehetővé tesszük az eltérő szükségletű, képességű, érdeklődésű
gyermekek érvényesülését. Teret adunk a váratlan módosításoknak, kiegészítéseknek,
újonnan fellépő igényeknek.
Napi felkészülésüket vázlatban rögzítik.
A gyermekek fejlődési ütemét az egyéni „fejlesztési lapon” rögzítik, és ennek alapján
tájékoztatják a szülőket gyermekük fejlődési üteméről.
A dadus néniknek „haladási napló” vezetésével bekapcsolódnak a nevelő munkába,
melynek vezetését az óvodapedagógus segíti.
Nevelő munkánk során a gondozás kiemelt szerepet kap a gyermekek önállóságának
segítésében.
A napirendet rugalmasság, folyamatosság jellemzi, melyben a játék kitüntetett szerepet
kap.

4.4. Az óvodai csoportok napirendje
Időtartam

Tevékenység
• Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)
• Szabad játék, párhuzamosan is tervezett differenciált tevékenység a
csoportszobában vagy a szabadban
• Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése
• Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen szervezett mozgás (teremben
vagy a szabadban)
• Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és

7.00-12.00

tervezetten szervezett formában
• Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn
• Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez
igazodó műveltségtartalmak közvetítése
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• Tevékenységekben megvalósuló tanulás
• Verselés, mesélés
• Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
• Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
• Mozgás
• A külső világ tevékeny megismerése
• Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése
12.00-15.00

• Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)
• Pihenés

15.00-17.00

• Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)
• Szabad játék, párhuzamosan is végezhető tevékenység a szülők érkezéséig

Műveltségi színterek szervezése a három korcsoportban /projekt módszer
alapján/

3-4 évesek
Kötetlen/
Párhuzamosan is
végezhető
differenciált és
csoportos
tevékenységek
szervezése/
Kötött /tervezetten
szervezett
tevékenységek/

4-5 évesek

5-6-7 évesek

- A külső világ
- A külső világ
- A külső világ
tevékeny…
tevékeny…
tevékeny…
- Matematikai tartalmú - Matematikai tartalmú - Matematikai tartalmú
tapasztalatok
tapasztalatok
tapasztalatok
- Verselés, mesélés
- Verselés, mesélés
- Verselés, mesélés
- Ének, zene…
- Ének, zene…
- Ének, zene…
- Rajzolás, festés…
- Rajzolás, festés…
- Rajzolás, festés…

- Vallási nevelés
- Mozgás
- Mozgásos játék
(mindennapos
mozgás)

Kötött vagy kötetlen
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- Vallási nevelés
- Mozgás
- Mozgásos játék
(mindennapos
mozgás)

- Vallási nevelés
- Mozgás
- - Mozgásos játék
(mindennapos
mozgás)

- A külső világ
tevékeny…
- Ének, zene
- Rajzolás, festés…

- A külső világ
tevékeny…
- Ének, zene
- Rajzolás, festés…

V.

A KATOLIKUS ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉG FORMÁI

A különböző gyermeki tevékenységek értelmezése óvodánkban
5.1. Játékfelfogásunk
Az óvodáskorú gyermek ismeretszerzését, tevékenységi formáját a játék, a
szimbolikus játékos elemek határozzák meg. Ezt tudva a velük foglalkozó felnőttek, a nevelőoktató munkájukban a játékot, mint eszközt és módszert is alkalmazzák. Ehhez
nélkülözhetetlen az óvodapedagógus játékkultúrájának állandó fejlesztése.
A kész játék mellett fontos, hogy helyet kapjon a saját maguk által készített
játékeszköz, kitalált játékok, különböző természetes anyagokkal való foglalatosság. A játékot,
mint módszert, felhasználjuk az erkölcsi tulajdonságok rögzítésére: igazmondás, kitartás,
barátság, megbocsátás, önismeret, önszeretet.
A játékot, mint módszert alkalmazzuk a gyermek személyiségének fejlesztése
érdekében, szituációs játékokon keresztül nyesegetjük a nemkívánatos, negatív magatartásbeli
„vadhajtásokat”.
A 3-7 éves korú gyermek érzelem és gondolatvilágától távol álló játékeszközöket, mint
pl.: Barbie babákat, félelmet, erőszakot sugárzó műanyag figurákat, mesekönyveket az
óvodában nem engedünk használni, valamint otthoni használatuk károsságára is felhívjuk a
szülők figyelmét. Szülőértekezletek, egyéni beszélgetések, bemutató foglalkozások, a
gyermekek játék tevékenységét bemutató videó anyagok vetítésével, óvodai játékvásárok
szervezésével segítjük a családokat az igényes, a gyermek személyiségét formáló, nevelő,
szórakoztató játékok kiválasztásában.
Célunk, hogy minél több magyar népi játék elkészítésével, természetes anyagok
játékeszközként való alkalmazásával bővítsük, színesítsük a gyermekek spontán játékát,
alapozva ezzel is szülőföldjük kincseinek megismerését.

Együtt alkotni édesapával, édesanyával, nemcsak a gyermeknek édes gyönyörűsé
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Feladatunk:
Célunk az együttjátszás örömének élményét kialakítani és továbbfejleszteni óvodában
és a családban is. Ennek érdekében játszódélutánokat szervezünk. A gyermekükért érkező
szülők bevonásával eszközök közös elkészítése majd kipróbálása - gyermek, szülő, nevelő
együttes öröme. Így ötleteket tudunk adunk, és a játékok gyakorlati alkalmazását is
bemutathatjuk. Feladatunk továbbá, hogy a szülők körében felvilágosító munkát végezzünk a
játék személyiségformáló szerepéről. Játékvásárok szervezése a szülők szemléletének
alakítása céljából.
A játék az óvodáskorú gyermek szabadon választott alaptevékenysége!
A játék az életnek olyan lehetősége, amely által a gyerekek megélik az öröm, az
ismeretszerzés, a gondolkodás, az alkotás, a fantázia, az átélés, a biztos-bizonytalan
lehetőségek, a mozgás és nyugalom, a munka és tervezés, a valóság és képzelet szárnyaló
gyönyörűségét.
A játék fejlődése során a gyermek átlépi saját fizikai határait, valós élményeiből és
fantáziavilágából olyan élményt ajándékoz önmagának – és később a játékban részt
vállalóknak - mely újabb és újabb játékra készteti.
A gyermek a játék során tárgyakkal és a környezettel ismerkedik, kíváncsian figyeli
mozgásának eredményeit. Szenvedélyes manipuláló, fáradhatatlanul gyakorolja az átélt siker
élményét. Az első játszótársnak - szülőnek, nevelőnek - mintaadó szerepe van. A felnőtt
tevékenysége az első élmény a gyermek számára, melyet hosszan, elmélyülten és sokféle
szituációban újra és újra lefényképez. Alkalmanként ezt a fényképanyagot előveszi, és
emlékképek segítségével újra átéli.
Az óvodapedagógus és szülő feladata a gyermek játszóterületének kialakulása, annak
berendezése. Az óvodában a pedagógus szerepe ebben domináló, hisz ő az ismerője a
gyermek fejlődésének és a sokirányú fejlődést biztosító tárgyaknak, eszközöknek,
módszereknek az alkalmazásában.
A gyermek gondolkodását, értelmi fejlődését játék közben is befolyásolja a nevelővel
való beszédkapcsolat, s ennek mennyisége és minősége. Játékára és annak tartalmára hatással
vannak a keresztény közösségben megélt események.
A játék, a gyermek életeleme. Egész napi tevékenységei között a legjelentősebb a
személyiségének az alakulásában más tevékenységgel nem helyettesíthető.
Ezért különösen fontos, hogy az óvodapedagógus játékkultúrája magas szinten álljon,
szívesen kapcsolódjon be a gyermekek játékába, örömmel, vidáman élje át minden
mozzanatát.
Az óvodapedagógus feladata:
A kisgyermek első valódi játszótársa a családban és az óvodában is a felnőtt (szülő,
óvodapedagógus). Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd
amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad. Ha szükséges segítőként,
kezdeményezőként kapcsolódik be ismét a játékba. Az óvodapedagógus jelenléte teszi
lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is.
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1. Biztosítja a játékhoz szükséges feltételeket: légkör, hely, idő, eszköz, motiváció,
élményszerzési lehetőségek
2. Az életkoruknak megfelelő játékfajtákat biztosít
3. Szükség esetén a játék irányításába, továbbvitelébe bekapcsolódik

1. A játékhoz szükséges feltételek biztosítása
A megfelelő légkör
A gyermeknek óvodába érkezésétől távozásig rendelkezésre álljanak a játékeszközök
és biztosított legyen számára ehhez a tevékenységhez a megfelelő hely. Szeretetteljesen álljon
mindig a gyermekek rendelkezésére, vegye észre, mikor igénylik a jelenlétét. Álljon társként
az egyedül tevékenykedők mellett. Adjon mintát az élményszerű közös játékhoz, ötleteivel,
változatos eszközeivel, fejlessze tovább a megrekedt játékot. Fontos, hogy a beavatkozása
nagyon tapintatos és a gyermekek igényeinek megfelelő legyen.
A megfelelő hely a játékhoz
A csoportszoba bútorzatát a gyermekek maguk is átrendezhessék, ha játékuk ezt
megkívánja. Közösen alakítsák ki az állandó és ideiglenes játszóhelyeket. Legyen megfelelő
mozgástere a sokat mozgó gyermeknek, de a nyugodtabbak is tudjanak elvonulni. Ezeket a
szabályokat az udvari életre is tervezzék meg együtt a gyermekekkel.
A megfelelő játékidő
Már a reggeli gyülekezés is hasznos játékidőnek minősüljön. Fölöslegesen ne zavarjuk
meg különböző tevékenységekkel a játékidőt. Minél több lehetőséget kapjanak a gyermekek a
szabadban végezhető játékra.
Megfelelő játékeszközök
Olyan játékeszközöket kapjanak a gyermekek, amelyek az elmélyült játék kialakulását
segítik és motiváló fejlesztő hatást váltanak ki. A játékeszközök legyenek esztétikusak,
könnyen tisztíthatóak és veszélytelenek, jó minőségű anyagból készüljenek, valamint
sokféleképpen variálható minél több természetes anyagból készült játékszert használjanak.
Legyen elegendő és választékos játékuk a csoportlétszámához viszonyítva.
Megfelelő élményháttér
A játék egyik éltető eleme a tapasztalatszerzés, és élményháttér. A játék akkor válik
igazán érdekessé a gyermek számára, ha valamilyen helyzetbe be tudja helyettesíteni
önmagát, amely által vágyait, álmait a játékban megvalósíthatja. Ezért igen fontos, hogy a
gyermeknek legyen élményháttere, legyen hozzá közelálló szerepmintája, amellyel érzelmileg
azonosulni tud, és játékába behelyettesítheti. A sok közös élmény, a gyűjtő munka, a
gyermekek által készített eszközök, a témák több szempontú megközelítése, és
tevékenységhez kapcsolása gazdagítja a játékfajtákat.
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Édesanya kérdezi: Mit csináltál kincsem az oviban? - Semmit anya, „csak” játszottam egész nap!
EZ A LEGTÖBB, MIT ADHATUNK NEKIK!

2. Az életkoruknak megfelelő játékfajták biztosítása
Gyakorló játék
A gyakorlójáték lényege valamilyen újszerű cselekvés ismételgetése, ami örömet
szerez. Az ismétléssel, gyakorlással különböző funkciók fejlődnek, a változatos eszközök
többféle mozgásra késztetik a gyermeket. Az óvodapedagógus feladata, hogy segítse a jól
begyakorolt mozdulatokat továbbfejleszteni. Ez a játékforma főleg a kiscsoportosokra
jellemző, de a nagyoknál is megfigyelhető, ha pl. új játékeszközökkel ismerkednek.
Szimbolikus játék
A gyerekek szimbolikus játéka, tapasztalataikat, ismereteiket, elképzeléseiket és az
ezekhez fűződő érzelmeiket tükrözik. Az óvodapedagógus szerepvállalása a gyermekek
igényeinek megfelelő mértékű legyen. Úgy segítse a gyermeket, hogy egyéni fejlettségi
szintjének megfelelően vegyen részt játékában.

Jelmezbe öltöznek, dramatizálnak, szimbolikus játékot játszanak, játszanak, játszanak…
tanulják, ellesik tőlünk felnőttektől az igazi életet
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Bábozás, bábkészítés, dramatizálás
A bábos dramatizáláson több dolgot érthetünk egyszerre. Egyrészt az óvodapedagógus
bábjátékát, amelyben a gyermek, mint néző vesz részt, másrészt a gyermek bábjátékát esetleg
nevelői segítséggel, harmadrészt a gyermek bábkészítő tevékenységét, és önálló játékát az így
elkészült bábbal. A bábozáshoz szükséges hely, a megfelelő eszköz és nyugodt légkör egész
nap biztosított legyen.
A szerepjátékban sokféle szerepet formálhat meg. Szervezik a játék feltételeit,
egyeztetik a szerepeket. Szükség esetén segítséget kérnek és kapnak az óvodapedagógustól. A
klasszikus játékfajták mellett egyre inkább a mai kor élményeit is „kijátsszák”. A közös játék
érdekében szabályokat alkotnak, melyeket igyekeznek betartani, alkalmazni a társakkal való
együttes, tartalmas cselekvésben. A szerepjátékhoz használnak olyan eszközöket, melyeket
saját maguk, vagy segítséggel készítenek, barkácsolnak, és elsajátítják az egymástól való
tanulás képességét.

Konstruáló játék
A konstruáló játék megélésének több területe is van az óvodai életben. Így például:
a szimbolikus játékhoz, bábozáshoz, dramatizáláshoz az óvodapedagógussal közösen
készítsenek eszközt;
nagyszüleiknek, nevelőiknek, társaiknak, vendégeknek készítsenek kisebb tárgyakat,
ajándékokat;
az óvodai ünnepekre ők is készíthetnek díszítő elemeket;
minél több természetes anyagot használjanak fel a tevékenységük során;
a játékhoz készítsenek a felnőtt segítsége mellett kiegészítő eszközöket.

Isten alkotó társai vagyunk, amikor valamit létrehozunk a kezünkkel…
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Ha a gyermek gyakran átéli az „én csináltam” élményt, azzal növekszik
biztonságérzete. Fontos, hogy a spontán létrejövő alkotások mellett helyet kapjon a
meghatározott céllal létrejövő alkotás is, illetve, hogy a játékhoz változatos, színes, variálható
eszközök megfelelő mennyiségben álljanak rendelkezésre.
Szabályjáték
A szabályjátékok lényege, hogy szabályok határozzák meg a játék megkezdésének
módját, menetét, befejezését, emiatt nagyfokú figyelmet, türelmet, toleranciát igényel a
résztvevőktől. A gyermek önállósága a szabály önkéntes vállalásában és nem az önkényes
megváltozásában fejeződik ki. Játsszanak olyan játékot, amelyeknek jellegéből a kölcsönös
segítség következik. Éljék át, hogy társaik győzelmének ők is a részesei. Elengedhetetlen a
helyes magatartás alapvető formáinak kialakítása: szerénység, mértéktartás, öröm, egészséges
versenyszellem, elismerés. A szabályjátékok fajtái: mozgásos és értelmi képességeket
fejlesztő játékok.
Barkácsolás
Meghatározott játék igényből indul ki. Funkciója, valamilyen manuális úton eszköz
tárgy készítése, amely lehet öncélú, csak a tevékenység öröméért végzett, illetve valamihez
felhasználható. A közös tevékenység, az egyedi megoldások olyan sikerélmény lehetőségét
rejtik, amelyek a gyermekérdeklődését tartósan megtarthatják, Fontos az óvónői ötletesség, a
megfelelő anyagok használata és a gyermeki aktivitás megtartása az egyedi produktum
elismerése. Az állandó barkácsolási lehetőség biztosítása, megköveteli az eszközök anyagok
rendezett elhelyezését, és azok használatánál a biztonság feltétlen megtartását.
Fejlesztési lehetőségek: tapasztalatszerzés, anyagokról, eszközhasználatról, percepció,
finommotorika, kombinatív készség, alaklátás, formaállandóság erősítése.

3. Szükség esetén a játék irányítása továbbvitele
Abból indulunk ki, hogy minden óvodapedagógus nagyon szereti a gyermeket, így
szívesen vesz részt minden tevékenységében. A nevelővel szembeni elvárások egyike, hogy
fejlessze saját, - és ezt követően - a gyermekek játékkultúráját. Így könnyen eldöntheti, mikor
melyik játékban és milyen mértékben vesz részt úgy, hogy az a gyermekre és tevékenységére
nézve fejlesztő hatású legyen.

A fejlődés eredménye óvodáskor végén:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Elmélyülten akár órákon át képesek együtt játszani, alkotni, szerepet alakítani
A konstruált játékaikat megőrzik másnap továbbfejlesztik
A konstruáláshoz szükséges szerszámokat biztonságosan kezelik, örömmel alkotnak
Az érzelmileg közel álló irodalmi műveket szívesen és gyakran eljátsszák, elbábozzák
Meghatározott keretek között végezhető játékokat a szabályok pontos betartása mellett
játsszák
Vigyáznak a játékeszközökre, meghibásodás esetén segítenek az óvodapedagógusnak
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⚫
⚫
⚫

a kijavításában
A játék közben is alkalmazzák az udvariassági szokásokat, a pozitív erkölcsi
tulajdonságokat
Személyiségük harmonikus fejlődése érdekében a negatív élmények kijátszásához is
hozzásegíti őket a nevelő.
Az a gyermek, akinek minden lehetőséget megadtak az önfeledt játékhoz, boldog
gyermekkort él meg, kreatív felnőtté válik!

5.2. Munka, munka jellegű tevékenységek
A tevékenység szót a nevelésben sokféleképpen értjük: beletartozik a gyermek játéka,
mozgása, tapasztalatokon alapuló tanulása, munkája, szórakozása, magányos és közösségi
elfoglaltsága.
A tevékenység fejleszti a gyermek tulajdonságait, képességeit, jellemvonásait, a
tevékeny élet egyik alkotóeleme a munka. A munkának sokféle lehetősége és árnyalata van az
óvodában, melynek örömét az óvodapedagógus tudatos, tervszerű, egész személyre szabott
gyermekismerete tesz lehetővé.
Kezdetben a gyermek figyeli a nevelőt, vagy nagyobb gyermekek tevékenységét, majd
kedvet kap az utánzásra. A dicséret, ami fokozza a tevékenység utáni vágyat, és egyre több
feladat megoldására buzdítja a gyermeket. A munkafolyamat türelmes megmutatása és
értékelése, növeli a kitartását, önállóság felé törekvését. Miközben hozzászokik, hogy az
apróbb munkákat, feladatokat szépen, pontosan végezze. A gyermek sokszor magától jön rá
arra, hogy a többiekkel végzett tevékenységnek, munkának hamarabb mutatkoznak az
eredményei, örömei.
A gyermekmunka tartalma:
Az önkiszolgálással kapcsolatos munkák: testápolás, étkezés, öltözködés
Közösségért végzett munkák: naposság, megbízatásos munkák, alkalmi feladatok,
környezet rendjének megóvása, egyéni megbízatások, növénygondozási és udvari
munkák

„Pont úgy dolgozunk, mint az anyu!” – mondták a lányok izgatottan a pogácsa készítése közben.
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Az óvodapedagógus feladatai
Tervezze meg a különböző típusú munkajellegű tevékenységeket.
Biztosítsa a munka elvégzésének feltételeit.
Ismertesse meg a gyermekekkel a munkaeszközök rendeltetésszerű használatát.
Ismertesse meg a legcélszerűbb munkafogásokat, azok sorrendjét.
Személyes tevékenysége minta értékű legyen a gyermek számára.
Tartsa fontosnak, hogy a gyermek visszajelzést kapjon az általa elvégzett munka
minőségéről az óvodapedagógus vagy társai részéről.
Értékelése mindig reális legyen a gyermekek számára.
Vegye figyelembe a gyermekek egyéni fizikai fejlettségét, csak olyan munkát bízzon a
gyermekre, amelyet megerőltetés nélkül el tud végezni.
Alapozzon a gyermek önállóságára, aktivitására, motiváltságára.
Tartsa szem előtt, hogy az egyes munkafajták fokozatosan kerüljenek bevezetésre.
Erősítse a gyermekben a munka szükségességének és nélkülözhetetlenségének
felismerését, elfogadását.
Törekedjen arra, hogy a különböző munkatevékenységek közben használt tárgyakkal,
eszközökkel kapcsolatos takarékossági szabályok kialakulhassanak (használati tárgy,
víz, villany).
Tevékenységek
A kisebbek az óvodapedagógust, illetve idősebb társaikat megfigyelve szerezzenek
tapasztalatot az egyes munkafolyamatokról.
Erejükhöz mérten részt vesznek a csoportszoba rendbetételében, átrendezésében.
A kerti munkában megfigyelik a veteményezést, a növények ápolását, gondozását.
Segítenek a különböző munkafolyamatokban, koruknak megfelelő szinten (termések,
falevelek gereblyézése, udvar gondozása).
A nagyobbak önállóan, illetve felnőtt segítségével alkalomszerű, ismétlődő munkát
végeznek (játékok elpakolása, csoportszoba átrendezése, tevékenységekhez használt
eszközök kiosztása, összeszedése)
Segítenek az élősarok gondozásában.
Önállóan vagy segítséggel ültetnek, a palántákat locsolják, gondozzák. Részt vesznek
a növények ápolásában.
Gondoskodnak a madarak etetéséről.
Szükség szerint az öltözködésben segítenek a kicsiknek.
Apróbb megbízásokat szívesen teljesítenek.
Önállóan végzik a naposi munkát a kialakított szokásrendnek megfelelően.
A fejlődés eredménye óvodáskor végén:
⚫
⚫
⚫

A gyermekek szívesen és gyakran vállalnak egyéni és közösségi munkát is
Alaposan végzik a naposi teendőket, ügyelnek az esztétikus terítésre
Igényesek a környezet tisztaságára, rendjére. Ennek érdekében szívesen végeznek
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⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

különböző tevékenységeket.
Ügyesen végzik a kerti munkákat, örülnek a növények fejlődésének, a madarak
dalának
Boldogan készítenek ajándékot társaiknak, szüleiknek, nevelőiknek
Önként vállalkoznak a kisebbek megsegítésére
Az elkezdett munkát képesek befejezni, nem hagyják félbe
Ha a családi és óvodai normák összhangban vannak, akkor olyan feladatot is elvégez a
gyermek, ami nem tartozik a kedvenc tevékenységéhez
Rendeltetésszerüen használják a munka végzéséhez szükséges eszközöket.
Ügyelnek a munkaeszközökre, használat után rendben a helyükre teszik
Tudnak köszönetet mondani mások munkájáért
Értékelik és megbecsülik önmaguk és mások munkáját.
Kialakul kötelességérzetük.
Munkavégzés közben vigyáznak önmaguk és társaik testi épségére.

5.3. A tanulás értelmezése
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak erősítése,
képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodában a tanulás
folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, amely a teljes
személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész
óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben,
kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti
és időkeretben valósul meg. Az óvodapedagógus épít a gyermek tapasztalataira, élményeire,
ismereteire. A kíváncsiság, a felfedezés, a megtapasztalás élménye érdeklődővé teszi, így
válik nyitottá, probléma iránt érzékennyé a gyermek. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő
aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, a felfedezés lehetőségének
biztosítása, kreativitásának erősítése.
A tanulás lehetséges formái az óvodában:
az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás,
szokások alakítása,
élményt nyújtó alkalmak, együttlétek, közös programok,
a spontán játékos tapasztalatszerzés,
a játékos, cselekvéses tanulás,
a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés,
az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés,
a gyakorlati problémamegoldás.
A tanulási folyamat során lehetőségük van a próbálkozásra, tévedésre, tévedések utáni
újrakezdésre, hibák javítására. Így válnak képessé arra, hogy a váratlan élethelyzetekkel
megbirkózzanak és egyre több örömöt leljenek az önfejlesztő tanulásban. Az óvodapedagógus
a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel segíti a gyermek
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személyiségének kibontakozását. Törekednie kell a komplexitásra, mert a gyermek a
környezetet, a világot komplex módon ismeri meg és fogadja be.
Az óvodáskorú gyermek fő tevékenységéből, a játékból indulunk ki. A megtanulásra
szánt anyagot játékos elemekkel felruházva viszi az óvodapedagógus közel a gyermekhez.
Példa a játékos módszerrel való ismeretbővítő tevékenységre való invitálásra:
„Ha kedved van, jöhetsz velünk Afrikába. Először hajót építünk, majd repülőt és eldöntheted,
hogy melyikkel jössz. Viszünk magunkkal térképet, távcsövet, fényképezőgépet, mert az ott
élő állatokat fogjuk megfigyelni.”
Ehhez a játékhoz előző napokban elkészítjük a fényképezőgépet, rajzolunk térképet,
ismerkedünk, hogyan lehet fényképet készíteni. Így a kellően motivált gyermek önként vesz
részt az „ismeretbővítő játékban” úgy, hogy észre sem veszi, mennyi mindent megtanul
közben.
Differenciált nevelésre azért is helyezünk nagyobb hangsúlyt, mert minden gyermeket
olyannak fogadunk el, amilyen talentumokkal Mennyei Atyánk felruházta. Saját adottságaihoz
mérten fejlesztjük, így önmagát értékelő „én tudata” jó irányban változik. A lexikális tudás
mennyisége helyett az ismeretek mélyítésére, minőségére helyezzük a hangsúlyt.
Az óvodapedagógus feladatai

Bővítse a gyermek kognitív, személyes, szociális kompetenciáit.
Törekedjen arra, hogy a gyermekekben alakuljon ki a figyelem összpontosításra való
képesség, problémamegoldó, kreatív gondolkodás.
Vegye figyelembe a gyermek egyéni sajátosságait, fejlődési ütemét, hagyjon időt az
egyéni felfedezésre.
A játékban szerzett és belső érdeklődésből fakadó tevékenységben megvalósuló
tanulás mellett kisebb, illetve nagyobb csoportokban biztosítson irányított formában is
lehetőséget a mélyebb és sokoldalúbb összefüggések feltárására.
Tartsa fenn a gyermekek tanulási kedvét az óvodai nevelés folyamatában.
A gyermekek egyéni fejlettségüknek megfelelően differenciált feladatadással
késztesse sokoldalú tevékenységükre. Egyénre szabott bánásmód, megfelelő
szakemberekkel a lehetőségekhez mérten (logopédus, fejlesztő pedagógus)
A gyermekek kérdéseire, megjegyzéseire építve vezesse a tapasztalat- és
ismeretszerzés folyamatát. Minél több helyszínen levezetett foglalkozáson,
múzeumpedagógiai foglalkozásokon vegyenek részt. Fontos szempont még az
ismeretbővítésnél, hogy minden olyan ismeret, ami a helyszínen megtekinthető, azt ne
a csoportszobában - szemléltető eszközökön keresztül - ismerjék meg a gyermekek. A
különböző köznevelési és közművelődési intézményekkel való kapcsolatrendszer
bővítése.
Segítse elő, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez képest fejlődjön.
Építsen a gyermekek ismereteire.
Figyelje a fejlődésüket, vegye észre a változásokat (a fejlesztés mindig a gyermek
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tempójához, fejlettségi szintjéhez igazodva történik)
Folyamatos bátorítás, ösztönzés, motiváció
Különös figyelmet fordítson az átlagostól eltérő, a fejlődésben lemaradt, a
részképességi zavarokkal küzdő vagy éppen kiemelkedő képességű gyermekek
differenciált foglalkoztatására, sikerélményhez juttatására nagy figyelmet fordítson.
A fejlesztő feladatok teljesítéséhez személyi feltételek biztosítása: logopédus,
differenciáló pedagógus, gyermekpszichológus,
Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel
segíti a gyermek személyiségének kibontakozását.
Tehetséges gyermek jellemzői:
érdeklődő, kritikus, gyorsan tanul, elvont dolgok iránt érdeklődik, elmélyült,
egyenletlen fejlődés jellemzi, energikus,stb.
átlag feletti általános képességű (pl. jó memória, fejlet anyanyelvi képesség, stb.)
átlagot meghaladó speciális képességek (nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuálistéri, testi-mozgásos, szociális)
kreatív (pl. eredetiség, rugalmasság, probléma iránti érzékenység)
feladat iránti elkötelezettség (pl. érdeklődés, versenyszellem, kitartás, emocionális
stabilitás) azaz a hajtóerő, motiváció
A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére
Jártasságuk, képességük révén az érzelmileg motivált cselekvés gondolkodási
szintjéről eljutnak a fogalmi gondolkodás szintjére.
Társaikkal együttműködve egymást segítve részt vesznek tanulási folyamatban.
Képessé válnak a figyelemösszpontosításra, a problémamegoldó kreatív
gondolkodásra.
Eljutnak a pontos valósághű észleléshez, amelynek segítségével ismereteik
megalapozottá válnak.
A tanulási folyamat hatékonysága, nem a gyerekcsoport összteljesítményén, hanem az
egyes gyerekek fejlődésének ütemén mérhető.
Az egyéni differenciált fejlesztés hatására képessé válnak az iskolai élet
megkezdésére.

5.4. Vallási nevelés
A társadalmi változások új lehetőséget nyitottak a keresztény hitüket gyakorló
pedagógusok számára. Ezt megtapasztalva, én is önként kezdtem hozzá a keresztény szellemű
óvodai nevelés alapjainak lerakásához itt Pestszentlőrincen. Ennek vállalása belső
késztetésből, hitből, szeretetből fakadt. 23 év óvodai hitoktatás gyakorlatából merítve, az
alábbiak szerint fogalmazódik meg bennünk a hitéletre nevelés lehetősége:
A 3-7 éves korú gyerekek „hitoktatása” akkor a legeredményesebb, ha az egész
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napjára, minden tevékenységére kiterjed. A vallásos nevelést nem helyezzük a nevelési
program fölé, sem alá – nevelési programunkba ágyazzuk Jézus szellemiségét és a keresztény
erkölcsiséget. Hitünk szerint a természetesre épül rá a természetfeletti.
Az óvodáskorú gyermeknél a legfontosabb feladat, ennek a természetesnek –
gondozás, közösségi élet, játék, munka, tanulás során – a fejlesztése és keresztény

Csodálatos a gyermekek hitéletben való vezetgetése, mert általuk növekszik a velük foglalkozó
nevelő keresztény lelkülete is. „Ilyeneké a mennyek országa…”

A felnőttek részéről a példaadás a legfontosabb, mert csak hiteles életünkkel tudjuk
átadni és formálni a gyermekben az Isten-képet. Egész magatartásunkkal, egyéniségünkkel
arra törekszünk, hogy erő, támasz, biztonság sugározzon a gyermekek és szüleik felé.
Amelyik gyermek biztonságban érzi magát a családban, az óvodában, az fog bízni magában, a
világban, és Istenben.
Az ünnepeknek kiemelt jelentőséget szánunk a nevelésünkben, amibe a családokat is
szeretettel bevonjuk. Mindennap áhítattal kezdjük a napot. Ilyenkor Jézusra figyelünk,
imádkozásra nevelünk és ráhangoljuk a kisgyerekeket az egymás iránti szeretetre.
A léleknek is szüksége van a rendszeres karbantartásra, fejlődésre. Ezt a lelki
táplálékot kapjuk a Jézus Szíve Nővérek és a plébánosunk által vezetett lelkigyakorlatokon is.

Hitoktatásunk módszerét a Jézus Szíve Nővérek által kidolgozott „öt pont” szemléltető módszer
alapján végezzük.

A reggeli áhítatok felépítése az öt pont módszer szerint:
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1.
2.
3.
4.
5.

Az érdeklődés felkeltése
Illusztrált magyarázat
Kapcsolat az élettel
Heti gyakorlat (óvodásoknál ez napi gyakorlat!)
Befejező összefoglalás

A szemléltetéshez használt eszközök:
A Biblia és a színes gyermekbibliák
Az „élő” tábla
A posztó tábla filc figurákkal
Színes szemléltető eszközök
Sík és kesztyűbábok
Szimbolikus játékhoz felvehető kellékek
Diafilm
Videofilm
A napi vallási nevelés témáit rajzban, szimbolikus játékban, napi feladatokban tovább
élhetik, az óvodapedagógus segítségével tovább mélyíthetik.
Az óvodapedagógus írásos felkészülése a vallási nevelésre:
Témakörökre osztott, éves terv készítése, mely követi a liturgikus év ünnepeit
Az „öt pont” módszer szerinti napi vázlatírás
A fejlődés eredménye óvodáskor végére:
•
•
•
•
•
•

A gyermek önállóan képes kötetlen imát megfogalmazni
Az áhítatokon, miséken képes figyelmesen részt venni
Jézus példabeszédeiből fel tud idézni néhányat
Ismer és bártan elmond kötött imákat is
Szemléltető képek alapján tud összefüggően beszélni a bibliai történetről
Szívesen vesz részt az imádkozó percekben

5.5. Verselés, mesélés
Ha a gyermeknek szellemi táplálékot akar nyújtani az óvodapedagógus, akkor a mese,
vers, elbeszélés napi „lelki táplálék” kell, hogy legyen. A népmesék kimeríthetetlen forrásai
ennek a tápláléknak. Segítjük a szülőket a megfelelő irodalmi anyag kiválasztásában,
tolmácsolásuk módjának megfogalmazásában. A „beszélgető délutánok” alkalmával
gyakorlati és írott anyag formájában is segítjük a szülőket, hogy minél igényesebb irodalmi
anyagot adhassanak ők is a gyermekeiknek.
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Az irodalmi anyag közvetítése mellett bibliai történeteket is dolgozzunk fel a
gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével. Érdeklődésüktől, élményüktől,
közeledő ünnepektől függően választunk történeteket számukra. A mesét, verset, bibliai
történetet tartalmazó könyvek egész nap a gyermekek rendelkezésére álljanak.
A történeteket úgy mondjuk el, hogy a hozzá kapcsolódó bibliai igerész
mondanivalójának megfeleljen. A történetből el is játszhatnak egy-egy jelenetet, ha szívesen
vállalkoznak rá. A játék élményén keresztül jobban elmélyül a történet lényege is.
Alkalmanként videofilmről is nézhessenek történeteket, és ismerkedhessenek Jézus életével.
A mesék kiválasztásánál előtérbe helyezzük azokat, amelyek a 3-7 éves gyermek
érzelmi világának megfelelő, és erkölcsi mondani valójuk van. A mesékből megkapják az
értelem, és létezés összefüggéseit anélkül, hogy magyarázni kellene.
A mesében veszélyes helyzetek, fenyegetések is előfordulhatnak: sötét erdő, szakadék,
farkas, sárkány, de örömteli események is: segítés, megmenekülés, átváltozás. Végül is
minden jóra fordul. Itt már előre megcsendül valami, amivel később a bibliában is
találkozunk: az áldozatvállalás eredménye a boldog élet.
Sok állatmesén keresztül a testvérek ragaszkodó szeretetét, jószívűségét
tapasztalhatják meg. Némelyek bátorságot, igazságérzetet, önzetlen szeretetet, megbocsátást,
hálaérzést közvetítenek.
A népmesék egy részéből a család- és hazaszeretet érzését tapasztalják meg a
kicsinyek. A 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi-népmesék,
néphagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó
mondavilág elemi, meséi-, a klasszikus és kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.
A gyermek fejlődésében a csöndes, figyelmes hallgatásnak éppolyan jelentősége van,
mint a történet tartalmának. Halljanak a szívükkel is, vegyék észre a hangok színét, dallamát,
a bennük csengő barátságot, a szeretet áramlását.
A mese, a versmondás, a bibliai történetek mellett rövid kis imát is tanítsunk a
gyermekeknek. Étkezés és elalvás előtti - utáni, nagyszülőkért, szülőkért, hazáért,
testvérekért, betegekért, őrangyalhoz, holtakért, dicsérő és hálaimákat is mondjanak a
gyermekek.
Az irodalmi élmény befogadása mellett a könyvek megbecsülésére és gyűjtésére is
neveljük őket. Rendszeresen látogatjuk a helyi könyvtárat, valamint együtt megyünk a
könyvesboltba vásárolni, ahol ők is eldönthetik, melyik könyvet szeretnék megvenni.
Minden óvodapedagógusnak kell, hogy legyen” saját” verse, meséje. Különösen
szeretett bibliai története, amit a gyerekek csak tőle hallanak. Biztos, hogy ezek mélyebben
beépülnek majd a gyermekek tudatvilágába. A legfontosabb kommunikációs eszközünk a
beszéd. Ennek míves művelése a magyar népmeséken, mondókákon, verseken, leíró
elbeszéléseken, kortárs irodalmon, a kulturált társalgásokon keresztül fejleszti a kisgyermeket.
A játékba is épüljön be az irodalmi, az anyanyelvi nevelés.
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Az óvodapedagógus feladatai:

Minden óvodapedagógus alapvető kötelessége, hogy szép magyar anyanyelvét
művelje, fejlessze. Csak a szépen beszélő, mesélő, szavaló nevelő fejlesztheti
jól a gyermek irodalmi fogékonyságát.
Az óvodapedagógus feladata a tevékenységformákban az anyanyelv
gazdagságának ismertetése, a beszédészlelés- megértés- reprodukció
fejlesztése (helyes légzés, tiszta kiejtés, artikuláció, beszédtempó, ritmus,
hangsúly, hanglejtés, szókincs, mondatalkotás, helyes nyelvtani struktúra,
verbális és nonverbális jelzések interakciók megjelenítése)
A mesék heti szinten történő feldolgozása változatos formában, fokozatosan
történjen (mesélés, eszközzel történő mesélés, bábozás, dramatizálás).
Ismertesse meg, alakítsa ki a mesélés alatti szabályokat, szokásrendszert,
fejlesztve a szociális kompetenciát.
a gyermekek kedvenc meséinek, kitalált történeteinek bábozására,
dramatizálására biztosítson mindennapi lehetőségeket
Alkalmazza a mesét, verset, bábozást és a drámajátékot a gátlásos,
visszahúzódó gyermekek szorongásának oldására, az esetleges sérülések
okainak feltárására, terápiára.
Az óvoda munkatársai – nevelők, dajkák, irodai dolgozók - köréből
létrehozott” saját színtársulatunkkal” is szórakoztatjuk a gyermekeket,
megismertetve velük a színjátszás, bábjáték kedves tevékenységét.
Óvodánkban gyakran rendezünk könyvvásárt, ezzel is megsegítve a szülőket
az igényes könyvek kiválogatásában, az olvasási igény alapozásában.
Író-olvasó találkozók szervezése gyermekek, felnőttek részére, szintén az
igényes olvasóvá nevelést szolgálja.
Évente több alkalommal bábszínházi, valamint meseszínházi előadások
megtekintése
A tehetséges gyermekek évente egy alkalommal mese- és versmondó
találkozón való részvétele

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén:
⚫

Szívesen és gyakran mondogatják kedvenc versüket, mondókájukat, játék közben is.
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⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

Képesek rövidebb meséket, verseket vagy a mese egy-egy részletét önállóan
elmondani, ítéleteket megfogalmazni. (legalább 10 mese, 10-15 vers ismerete,
reprodukciója nagycsoport végére)
Képről önállóan tudnak mesélni, történetet mondani.
Több mesét, bibliai történetet el is tudnak bábozni és dramatizálni, és közben
használják az irodalmi kifejezéseket.
A felnőttek előadását csöndben végig hallgatják, majd véleményt nyilvánítanak.
A könyveket szívesen nézegetik, képről folyamatosan tudnak mesélni.
A könyvekre tudnak vigyázni, egymásnak is kölcsönadják sajátjukat.
A népi mondókák, népszokások megismerésével képessé válnak a népművészeti
alkotások felfedezésére, a néphagyományok ápolásával erősödik a szülőföldhöz való
kötődésük.
Minden gyermeknek van kedvenc története, imádsága, története, verse.

5.6. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
A gyermek sajátos tulajdonsága a vidámság, a derű. A jókedvű óvodapedagógus
ajkáról ki nem fogy a dallam és ez már magával ragadja a gyermeket. A zenei nevelés olyan
emberformáló erő, ami kihat az egész személyiségre. Megszeretteti a gyermekekkel az
éneklést, az énekes játékokat, és szoktatja őket a szép, tiszta énekléshez. Énekelni, zenélni,
óvodai hangszereken játszni minden gyermek szeret.

Kossuth Lajos, 1837 decemberében a budavári börtön kényszerű idejét arra használta
fel, hogy egy angol nyelvű óvodaszervezési és gyermeknevelési könyvet magyarra fordított.
Így tolmácsolta a könyv óvodai ének jelentőségét méltató és tanításának módszerét ismertető
rövid részét:
„A magasabb emberi érzelmek ébresztésére igen lényeges eszköznek tartjuk az
éneklést, melynek rokonszenvből segített varázsereje egész gyülekezetet képes
megragadni s a lelkeket égig emelni. Részben jónak tapasztaltam a zsoltárt vagy dalt,
melyet választunk a gyermekek előtt többször elénekelni, s őket az együtt éneklésre
föl nem szólítani, míg a melódiával némileg megismerkednek.”
Kodály Zoltán szavai is „ország építőnek” nevezi a kicsinyek zenei képzését.
„...rá kell még egyszer mutatni a legkisebbeknek a nevelésének országos, kulturális
jelentőségére. Ha nem ültetjük el a zene szép magvát, a legzsengébb korban, később
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hiába próbálkozunk vele, ellepte a gyom. Van e szebb hivatás, mint új kertben az első
jó magot vetni?”
A katolikus óvoda, a haza ősi kultúrájából ajándékozza meg a 3-7 éves gyermeket és a
bőség kosarából merít, amikor a zenei anyanyelv kincseit mutatja fel, hogy megszólítson,
vonzzon és egészen hatalmába kerítsen. Az ének, a szív külső hangja, melyben ott van az
öröm, bánat az alkotó vagy éppen játékos kedv.
Az óvodapedagógus tudatosan használja a népe által hagyományozott kincseket, a
gyermeki lélekhez közelálló cselekményes: természetről, állatokról, virágokról, emberekről
szóló dalokat, melyek szabadon engedik a gyermeki fantáziát és érzelmi szárnyalást. A zenei
nevelés szerves részét képezi a hangszerek használata, a gyermekek által és a nevelők által
használtak egyaránt.

„A zene mindenkié!” – Kodály Zoltán szavai szerint - ezt a hangszert „bűvölő”
óvodapedagógusok át is plántálják kicsinyeikbe

Az óvodai énektanítás anyaga:
mondókák
énekes gyermekjátékok
gyermekdalok
népdalok
vallási témájú énekek
hallás és ritmusfejlesztés
néptánc lépéseinek alapozása, ritmus mozdulatok
A zenehallgatáshoz kiválasztott dal illeszkedjék az évszakokhoz, az énekes
tevékenységek zenei célkitűzéseihez, a gyermekek aznapi hangulatához.
Használatra ajánlott könyvek:
Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában
Éneklő egyház
Hozsanna
Jertek, énekeljünk
Jézus hív és vár
A magyar népzene kincsestára
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Az óvodapedagógus feladatai:
Minden nap lehetőséget biztosítani az egyéni és együttes zenélésre, éneklésre
A dalanyag összeválogatásánál csak „tiszta forrásból” merítünk: népdalokból, Kodály
Zoltán műveiből és Forrai Katalin gyűjteményes kötetéből állítjuk össze a gyermekek
zenei képzésére szolgáló anyagot.
Fejlessze a nyelvi képességeket az ölbeli játékok, mondókák, népi énekes játékok,
gyermekdalok és zenei képességfejlesztő játékok által.
Fejlessze a gyermekek zenei hallását, ritmusérzékét, mozgáskultúráját.
Tartsa be a fokozatosság elvét a zenei anyag feldolgozásában, a játékok sorrendjében,
a zenei képességek fejlesztésében.
A zenei alapkészségek fejlesztését változatos módszerekkel segítse elő.
Biztosítson közös élményt az éneklés, a mondókázás, a népi játékok, néptánc és a népi
gyermektánc segítségével (csoport, intézményi és kerületi szintű rendezvények)
Fontos, hogy a különböző ritmushangszerek használata legyen napi tevékenységük
egyik kelléke, melyek a reggeli áhítatokon is igen jól használhatók.
Keltse fel a gyermekek érdeklődését a zenehallgatás iránt. Hetente több alkalommal
nyíljon lehetőség a zenehallgatásra, népi, komolyzenei és kortárs művek
alkalmazásával.
Biztosított legyen a csoportszobában a zenehallgatásra alkalmas hely és eszköz (polc,
magnó, lehetőség szerint fülhallgató, CD, kazetta).
Altatásnál halk zene is segítheti a gyermekek nyugodt pihenését.
A vidáman, szívesen, gyakran éneklő ember kétszeresen is imádkozik.
Óvodai felnőttkórus, melynek szülők-nevelők a tagjai. Olyan céllal jött létre, hogy
mintát adjon a gyermekeknek a szép együtt éneklés, lelket gyönyörködtető voltából.
Az óvodai rendezvényeken való szerepléssel a felnőttek is részeseivé válnak a
gyermekek ünnepi készülődéseinek
Néptánc foglalkozás, népi hangszerekkel való ismerkedés
Táncházak szervezése különböző rendezvényeken
Fejlesztés 3-7 éves korban
Fejlesztés

3-4éveseknél

4-5 éveseknél

5-7 éveseknél

Mondókák száma

5-7

4-6

4-6

Hangkészlet

3-5 hang terjedelmű

3-6 hang terjedelmű

3-6 hang terjedelmű

Abszolút magasság

D-h

C - c'

C - d'

Dal, dalos játék száma

8 - 10

10 - 14

14 - 16

Műdal

2-3

3-4

5-6

Vallásos dalok

5–7

7-9

9 - 10

Ütem

2/4
negyedek
nyolcadok

2/4
2/4
előzőeken kívül szinkópa, előzőeken
szünet
tizenhatodok

A zene, a tánc a magyar ember számára olyan kedves, mint rétnek a tavaszi szellő,
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kívül

virágnak a lágy eső, idős embernek a simogató napsütés. Ezt a lelkületet kell átplántálni a
kicsinyekbe, és akkor minden élethelyzetükben megtapasztalják majd a zene, és a tánc
boldogság forrását életükben.
Legszebb hangszer a kiművelt hangszál, hozzá ritmushangszer a tánchoz idomított láb,
és akkor perdül a szoknya, koppan a csizma, s hogy az elmondottak varázsát átültette-e a
„néptáncos óvodapedagógus” a gyermekekbe, az a fényképen szereplő kis arcocskákról
lemérhető.

„Mi szép a dal, ha szárnyra kél! Lágyan susog, mint a levél. Mint esti szél a levelen, dalban
sóhajt a szerelem.” /Pósa Lajos verséből részlet/

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

A nap folyamán gyakran énekelgetnek, és dalos játékot kezdeményeznek.
Szívesen kapcsolódnak be az óvodapedagógus által kezdeményezett zenei
tevékenységbe.
Tudnak több mondókát, kiszámolót, amit játékukban fel is használnak.
A gyermek tud 6 hangterjedelmű dalt helyes szövegkiejtéssel tisztán énekelni.
A tempó a természetes járásnak megfelelő.
A gyermekek saját hangmagasságukban aránylag tisztán tudnak énekelni.
Tud dalokat szöveg nélkül dúdolva, zümmögve énekelni (egyénileg, csoportosan).
Felismeri a dalokat jellegzetes kezdő vagy befejező motívumról szöveg nélkül is.
Megfigyeli és megkülönbözteti a környezete differenciált hangjait, egymás hangját –
hallás után.
Örömmel játszik énekes játékokat.
A dallambújtatásokat biztonsággal végzik.
Ismerik a zenei fogalompárok tartalmát, magas, mély, halk, hangos, gyors, lassú és
tudják alkalmazni.
Jól tudják érzékeltetni a dalok, mondókák egyenletes lüktetését, ritmusát.
Figyelmesen hallgatják a nevelő énekét, hangszerjátékát.
Ismernek 8-10 vallási témájú dalt, amit segítség nélkül a templomban is énekelnek.
Ritmusérzékük fejlettsége a táncmozdulatokban is érzékelhető, szívesen
kezdeményeznek táncos játékokat – ennek kialakítása a „táncos lábú”
óvodapedagógus csoportjában magasabb színvonalon áll!
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⚫

A térformát esztétikusan, arányosan alakítja, a különböző
táncmozdulatokat társaival egyöntetűen, esztétikusan végzi.

mozgásokat,

5.7. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
A rajzolás, festés, mintázás és kézimunka a gyermekek számára örömmel végzett
tevékenység. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás
különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal,
hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés
is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek
gazdagítására épül. Az ábrázoló tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességhez
igazodva segítik a képi-plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódás- és
rendezőképességek alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak
képi kifejezését: a gyermekek tér-forma és szín képzetének gazdagodását, képi gondolkodás
fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását.
Az
óvodáskorú
gyermekek
alkotó-alakító
tevékenységének
kialakítása,
továbbfejlesztése az óvodapedagógus, és a család közös feladata. A plasztikus munkákat
helyezzük előtérbe, majd ezt követi az ecsettel való alkotás, és csak ezután a merevebb
rajzeszközök: ceruzák, kréták, tollak.
A rajzkészségük fejlesztésének egyik fontos eleme, hogy az adott témát minél több
érzékszervvel felfoghassák, minél több ismeretük legyen róla. A leképezés annál
bensőségesebb, egyedibb lesz, minél több érzékszervben hagy lenyomatot a környező világ.
Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a
tehetségek bátorítására.
A manuális készségek fejlesztése mellett a környezet alakítását is ebbe a területbe soroljuk.
Az óvodapedagógus feladatai

Biztosítson lehetőséget az egész nap folyamán az ábrázoló tevékenységre.
Tegye lehetővé a gyermekek számára, hogy játszva ismerkedhessenek az anyagokkal,
eszközökkel és a technikai kivitelezés lehetőségeivel.
Biztosítsa a kreatív alkotó-alakító tevékenységek mindennapi játékba integrálódásának
lehetőségét.
A természetes anyagokkal való ismerkedés, velük való alkotómunka, a magyar
néphagyományok életben tartását hivatott szolgálni. (agyagozás, szövés, hímzés,
vesszőfonás, nemezelés, bőrözés stb.)
A művészet, magyar népi művészet és a művészeti alkotások megszerettetése. A népi
kismesterségekkel való megismerkedés, a közvetlen tapasztalás és az élményszerzés
olyan tapasztalatokhoz juttatja a gyermeket, amelyekből megtudja, hogyan készíthetők
el környezetünk tárgyai eszközei (szőttesek, agyagedények, kelmefestés, mézeskalács,
nemezbetlehem, vesszőből font tárgyak, népi hangszerek, stb.)
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Szervezzen irányított mikro csoportos, kötetlen formájú tevékenységeket is.
Biztosítsa számukra, hogy az egyéni sikeren keresztül megélhessék a kollektív munka
örömét is.
Népi motívumok alkalmazása a díszítő munkáik során (forma és színvilág)
A gyermekek alkotásaiból kiállítások szervezése, ahol egyik csoport a másikat látja
vendégül és beszélgetnek a kiállított tárgyak milyenségéről. (ízlésformálás,
szépérzékfejlesztés, a társak alkotásainak elismerése, objektív értékelés)
Tehetséges gyermekek munkái különböző pályázatokon is részt vesznek.
Az egyéni segítségnyújtás érdekében egyszerre csak kevés gyermekkel foglalkozzon.
Tartsa szem előtt a gyermekek elképzeléseit, személyes kompetenciáit.
A technikai készségeken túl értékelje a gyermekek alkotókedvét és bátorítsa őket,
adjon segítő ötleteket.
Vegye figyelembe a gyermekek közötti képességbeli különbségeket.
Adjon lehetőséget az egymástól való tanulásra.
Ismerje fel egyes gyermekek kiemelkedő képességeit, segítse elő tehetségük
kibontakoztatását.
Hívja fel a szülők figyelmét arra, hogy otthon is adjanak lehetőséget rajzolásra,
festésre, mintázásra, kész alkotásaikat becsüljék meg.
Ismertesse meg a gyermekeket az eszközök használatával és a különböző anyagokkal,
rajzolás, festés, mintázás és a kézimunka különböző technikai alapelemeivel és
eljárásaival
Ismertesse meg a gyermekekkel a nemzeti szimbólumokat (zászló, címer, korona).
Biztosítsa számukra, hogy maguk is készíthessenek ilyeneket különböző technikákkal.
Törekedjen arra, hogy a gyermekek megismerkedhessenek a helyi és környékbéli
szokásokkal, hagyományokkal, népművészeti elemekkel (jász népviselet, motívum).
Képzőművészeti alkotások megtekintése kiállításokon, könyvekben, reprodukciókon

A vizuális élmény fejlesztése igényes eszközökkel, technikákkal mindig vonzza a gyermeket.
Kreatív nevelő gyermekei fogékonyak az alkotásra, önkifejezésre.

Isten képmására teremtett ember őstudata legmélyén őriz olyan tudást, amely jelez
abból az ősállapotból, melyet Isten teremtő szeretete alakított ki számára. Grafikai
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alkotásainak fejlődésén megtaláljuk azokat az elemeket, amelyek a teremtéstörténetben
bizonyos sorrendiséget követnek: őskáosz, a nap, növények és állatok, a föld és a víz, és az
ember. „A kisgyermekben hasonlóan az ihletett művészhez, miképpen a természetben élő
emberben, (gyűjtögető, halász, vadász, pásztor, földműves) a veleszületett adottságok és a
javarészt tudatlan élmények működnek (Molnár V. József: Egész-ség)
A gyermek ábrázoló tevékenységében alkotóan tükrözi vissza a valóságot, és ahhoz
való viszonyát. Az óvoda sok olyan lehetőséget biztosít a gyermek számára, melyet a családi
házban nélkülöz. Az óvoda segítségével ismeri meg az önkifejezés eszközeit, amelyet a
gyermek óvodai élete során begyakorol. Ezek a tevékenységek idő, hely, és eszközigényesek,
beépülnek a játéktevékenységbe, és sokrétű tapasztalatszerzésre adnak lehetőséget az óvodai
napokon. Rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézimunka különböző fajtáival való
tevékenykedés, hat a személyiség fejlődésére. Használatuk pedig előkészítik a gyermeket az
iskolai feladatok megoldására.
A vizuális nevelés igen összetett. Sok szint magában ölelő nevelési terület a látható
világra való rácsodálkozásra, megfigyeltetéssel az alkotóképzelet működtetésével, - a látás és
láttatás képességét fejleszti.
Az óvodapedagógus egészen odafigyelő lényével sok olyan belső történést vesz észre,
amit a gyermek még nem képes tökéletesen kifejezni, ám ábrázoló munkájában felfedezhetők
azok a jelek, melyek megvilágítják a gyermek fizikai, értelmi, lelki állapotát.
A katolikus óvoda vizuális nevelésében jelen vannak a művészi alkotások, melyek a
gyermek esztétikai kibontakozását alapozzák. A közös múzeumlátogatásoknál egy-egy kép
elmélyült figyelése a csendben, a képen sűrűsödő gondolat és kifejezés gazdagságának
észrevétele egy-egy szobor plasztikai képében. Ha ezekre felhívjuk és vezetjük a gyermek
figyelmét, akkor ezek az információk lassan beépülnek vizuális gondolkodásmódjukba.
Az ünnepkörök többféle feldolgozása a művészi alkotásokban, többféle látásmódot
mutat meg a gyermeknek. Ábrázoló kedvét motiválja a különböző anyagok, eszközök
kipróbálása.
Az alkotásban elmerült gyermek előtt egy világ bontakozik ki, melynek formálásában
egész pszichéjével részt vesz, s addig munkálja, míg megvalósítja azt az elképzelését, amelyre
kimondja, hogy „nagyon jó mindaz, amit alkotott” - és örömét leli benne.
A fejlődés eredménye óvodáskor végén:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

A gyermekek szívesen rajzolnak, mintáznak, kézimunkáznak
A gyermek képes élményeit, elképzeléseit, tapasztalatait megjeleníteni egyre
kifejezőbb képi, illetve plasztikai formában.
Munkája tükrözi egyéniségét.
Képalakításukban az egész lapot betöltik, sok szint használnak, az arányok egész jól
érzékelődnek, formagazdagság a jellemző
Az ecsettel biztonsággal bánnak, ismerik a kevert színeket, létre is tudják őket hozni.
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⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

A kézimunkázással is szívesen foglalkoznak. Az eszközöket jól használják.
Játékeszközt is tudnak készíteni a különböző anyagokból.
Az agyagból megformázott figuráik felismerhetők, a legjellemzőbb jegyeket tükrözik.
Térrendezésükben megjelenik az esztétikum.
Tudnak gyönyörködni a környezetük apróbb, nagyobb csodáiban, az emberek
alkotásaiban.
Művészi alkotásokról elmondják véleményüket.
A papír vágásával, hajtogatásával, ragasztásával játékukhoz kellékeket hoznak létre.
Igényévé válik az esztétikus környezet megbecsülése és annak létrehozása mind az
óvodában, mind otthon.
Manuális készségük fejlettsége, elérte az iskolai írás előkészítéséhez szükséges szintet.

5.8. Mozgás
A XXI. század gyermeke igen keveset tapasztalhat meg abból az „Egész-séges”
környezetből, amelyet a Teremtő szeretetből mellé és köré rendelt. Alig van olyan család,
amelyik hosszú ideig biztosítani tudja a családi öl melegét és biztonságát, amely a gyermek
köré varázsolja az Édenkertet és annak beszédes csendjét.
Az óvoda feladata, hogy az otthon biztonságot adó környezetét megteremtse a
gyermeknek. A testi nevelés alapja e korban az a szociális öl, melynek anyai szeretet a neve.
Az óvodapedagógus ennek biztosítását tudatosan vállalja. A gyermekekkel való valamennyi
tevékenysége során tájékozódik a gyermek testi, lelki állapotáról. A mozgás sokoldalú
tevékenység és feladatrendszere az egész óvodai életet átszövi. A mozgások fejlesztése fontos
helyet foglal el az egész személyiség alakításában, hat a szervezet működésére, meghatározza
a vérkeringést, a légzés és emésztőrendszer tevékenységét, fokozza az anyagcserét, erősíti a
központi idegrendszer fejlődését.
A test nevelése az óvodai nevelés folyamatában a gyermekek egészséges testi- és
mozgásfejlesztése útján szolgálja személyiségük fejlődését. A test nevelése fejleszti a
gyermekek természetes mozgását: járást, futást, támaszt, függést, egyensúlyozást, ugrást,
dobást. Megismerteti velük a gimnasztikát és néhány talajtorna elemet. Labdagyakorlatokat és
a sokszínű változatos mozgásos játékokat.
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„Ép testben ép lélek!” – Egészségre nevelés
Az óvodapedagógus feladatai

Az óvodapedagógus teremtse meg a tiszta környezetet a mozgásos tevékenységek
végzéséhez (portalan padló, rendezett balesetmentes udvar).
Szerettesse meg a mozgást, tornát, adjon személyes mintát.
Családok szemléletének formálása, a mozgás szeretetére épülő életvitelre nevelés,
személyes példamutatással, közös programokkal (kirándulás, sportos gyermeknap,
hétpróba nap).
A rendszeres mozgást, tornát építse be a csoport szokásrendjébe.
Tudatosítsa a gyermekben a megfelelő magatartásformák elsajátítását, a
veszélyhelyzetek felismerését, azok elkerülését.
Tartsa szem előtt, hogy a gyermek pszichés fejlődésének elengedhetetlen eleme a
mozgásos játék rendszeres jelenléte a napi tevékenységében.
Minél többször a szabadban végezzék ezeket a mozgásos játékokat, s ehhez legyen
megfelelő öltözékük a gyermekeknek.
Alkalmazkodjanak a gyermekek egyéni képességeihez, legyen módja a gyermekeknek
többször is elpróbálni a gyakorlatot.
Naponta 2x tízperces mozgásos gyakorlatot végezzenek (tízórai előtt és pihenés után)
Heti egy alkalommal pedig 20-30 perces, - kötelező szervezésben – mozgásos
játékokat.
Alakítsa a személyes készségeit, képességeit (bátorság, fegyelmezettség, kitartás,
tűrőképesség).
Megfelelő kézi eszközök álljanak rendelkezésre a játékos gimnasztikai
gyakorlatokhoz.
Használhassák a tornaszereket a csoportszobában és a szabadban.
Tartsa be a fokozatosság, rendszeresség elvét a mozgások gyakorlásában, a gyermekek
terhelésében.
A mozgásgátolt, koordinációs és kondicionális képességek terén gyengébb
gyermekeket egyéni differenciálással zárkóztassa fel, motiválja a mozgásra.
Alkalmazzon rendszeresen prevenciós- láb és testtartásjavító – tornát. Ha
rendellenességet vél felfedezni, tájékoztassa a szülőt, segítse, hogy megfelelő
szakember vegye gondozásba.
Szervezzenek kirándulásokat, sportrendezvényeket az óvoda udvarán, szorgalmazza
ezek gyakoriságát.
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Megfelelő szakemberekkel való együttműködés kialakítása a különböző
mozgásterápiák, mozgásfejlesztő foglalkozások biztosításával az arra rászoruló
gyermekek megsegítése, lemaradások korrekciója
Előre meghatározott szabályok szerint a szabadban kerékpározás, rollerezés
lehetőségeinek biztosítása

Szárazföldön, vízben mindig otthonosan mozgunk!

A fejlődés eredménye óvodáskor végén:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Szívesen vesznek részt a mozgásos tevékenységekben, élvezik a mozgást.
Nagy mozgások, finom mozgások, egyensúlyérzékük stabilan kialakultak a térben,
biztonsággal tájékozódnak, ismerik az irányokat.
A tornaszereket biztosan használják.
Növekszik teljesítőképességük, mozgásuk összerendezettebbé, ügyesebbé, megfelelő
ritmusúvá válik.
Kialakul szabálytudata, megérti az egyszerűbb vezényszavakat
Egyéni-, csoportos-, sor- és váltóversenyt játszanak, az óvodapedagógus segítségével
és a szabályok pontos betartásával.
Megismeri az irányokat, tud térben tájékozódni
Megértik az egyszerű vezényszavakat.
Gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végzi.
Megszereti a mozgást és igényli is azt.
Élvezi az egyéni és csapatverseny.
Kudarctűrő képessége kialakult.
Labdákkal végzett gyakorlatokat ügyesen végzik: hajítás, helyben vezetés.
Egyensúlyoznak padmerevítő gerendán.
A vízben szívesen mozognak.

5.9. A külső világ tevékeny megismerése /magában foglalja a környezeti nevelést, a
környezet védelmére nevelést és a matematikát/
A Teremtett világ csodáinak személyes megtapasztalta során alakítjuk ki az ok-okozati
összefüggések rendszerét. A kirándulások óvodai csoportokkal, vagy hétvégi családos
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szervezésben, mind-mind jó alkalom, hogy a gyermekek megismerjék, felfedezzék szűkebb és
tágabb környezetüket. Figyeljék meg, hogy minden, ami él milyen harmonikus egységben van
egymással. Együtt, egymásért lenni jó, de ez egyben feladatot is jelent számunkra:
alkalmazkodást, elfogadást, segítséget, gondoskodást.
A környezet megismerés tartalma néhány téma köré csoportosítható:
társadalmi környezet: család, tagjai, együtt élésük, óvoda, felnőttek munkája,
környezet tárgyai, eszközei, anyagai, színei, lakóhely, közlekedés szabályai,
közlekedési eszközök
természeti környezet: évszakok, növények, állatok, élőhelyek, élettelen természeti
környezet. kőzetek, levegő, víz
környezetvédelem, természetvédelem, a környezetvédelem jeles napjai,
környezettudatos vásárlás, szelektív hulladékgyűjtés…
Feladataink:
Azt a világot, amiben élünk, úgy mutassuk be a gyermeknek, ahogyan azt
kigondolta, szeretettel megalkotta számunkra Gondviselő Mennyei Atyánk.
Séták, kirándulások során gyűjtsenek terméseket, leveleket, gyümölcsöket,
magvakat, „kincseket”, amelyek a minden csoportban kialakított zöld sarokban
kínálnak további lehetőségeket a megfigyelésre, vizsgálódásra
Az összegyűjtött „kincseket” hasznosítsák – gyümölcssalátát készítenek,
bábokat, játékokat barkácsolnak, élősarkot gazdagítják.
A kertes óvodaudvarunk sok lehetőséget ad a gyermekeknek, hogy
növényekről, madarakról személyesen is gondoskodhassanak. Az
ismeretbővítéshez felhasználjuk a gyermeklexikonokat is, amiből olyan
ismeretekhez juthatnak, amit nincs módjuk személyesen megtapasztalni. Az
óvodai könyvtár állományát minden évben gazdagítjuk és bővítjük különböző
szakkönyvekkel.
Az óvodakertben, a helyi lehetőségek figyelembevételével alakítsanak ki
zöldséges- és virágoskertet, gyógy - és fűszernövény részt, az évszakonkénti
gondozási feladatok tudatosításával (ásás, ültetés, locsolás, gyomlálás…)
A munkajellegű tevékenységek tervezése az óvodaudvaron legyen természetes
feladat a mindennapokban (seprés, hókotrás)
Végeznek rügyeztetést, hajtatást, csíráztatást, növények, állatok (pl. halak,
teknősök, csigák) gondozását.
Lehetőség szerint részt vesznek betakarítási munkákon (szüretelés, dióverés).
Ismerik, ismerkednek az évszakokra jellemző gyümölcsökkel, zöldségekkel,
azok fogyasztási módjával, tárolásukkal.
Ismerkednek az óvoda környezetével, a város fontosabb intézményeivel,
épületeivel.
Megismerik, lehetőség szerint megfigyelik a házi-, és vadállatok életmódját
kirándulások, gazdasági udvar látogatása alkalmával.
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Séták alkalmával gyakorolják a gyalogos közlekedés szabályait, és megfigyelik
a közúti közlekedés általános szabályait.
Családi programok szervezése - csoport és intézményi szinten - legyen kiemelt
feladat minden évszakban (barkácsoló délutánok, tájmegismerő, gyomlálási
ismereteket nyújtó, erdei termésgyűjtő kirándulások).
Családok minél nagyobb számba való bevonása az óvodai mindennapokba.
Részt vesznek a zöld jeles napok kapcsán szervezett környezet- és
természetvédelmi programokon (helyi kiállítások szervezése, rajzpályázatok
meghirdetése).
A zöld jeles napok kiemelt módon történő feldolgozása az életkori
sajátosságok figyelembevételével jelenjenek minden csoport éves tervezésében
(takarítási világnap, autómentes nap, energiatakarékossági világnap,
nemzetközi hulladékgyűjtő nap, állatok napja, Víz világnapja, Föld napja,
Madarak és fák napja, természetvédelmi világnap).
Továbbképzéseken való részvétel és a szerzett tapasztalatok átadása, a
gyakorlatba való beépítése legyen minden óvodapedagógus kiemelt feladata
Környezetvédelem beépítése a mindennapokba-szelektív hulladékgyűjtés
(műanyag palack zsugorítása, italos karton gyűjtése, papírgyűjtés folyamatos
és évente egyszer).
A környezet szeretetére, megismerésére, védelmére való nevelés. A gyermek,
miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a
környezetben való,
életkorának megfelelő biztos
eligazodáshoz,
tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a
hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez
való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit,
megtanulja ezek szeretetét, védelmét.
Szakmai kapcsolatok kiépítésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni (pl. természet
és környezetvédelemmel kapcsolatos szervezetek, akiknek az óvodás korú
gyerekek és azok szülei a célcsoportjai és programjuk az óvodai neveléssel
összeegyeztethető)
Célunk a gyermekekben a kísérletező, megfigyelőképesség fejlesztése, az ok-okozati
különbség felfedeztetése spontán, valamint irányított keretek között.
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Az érzékszervekkel felfogott világon keresztül tapasztalja meg elsőként a gyermek Isten
hatalmas szeretetét irántunk

Zöld és színes növényzetben bővelkedő kertünkben sok tevékenykedési lehetőség
adódik gyermekeinknek. Természetes körülmények között tapasztalhatják meg a növények, a
madarak, a bogarak, és az évszakok változásait.

„Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott /Ter.1,31/

Saját munkájuk alapján gyönyörködhetnek a veteményeskertben fejlődő növényekben
s majd együtt el is fogyaszthatják annak termését. A kertkultúrára neveléssel szoktatjuk őket
arra, hogy a teremtett világért ők is felelősek, és tehetnek szebbé tételéért. Célunk, hogy a
gyermekek egészsége, élénksége, kiegyensúlyozottsága, aktivitása, kíváncsisága, természetes
módon kielégítést nyerjenek.
Lehetőséget teremtünk a természetes élethelyzetek eljátszásához:
Vízzel mosogathatnak, vízben fürdethetik a babákat, kimoshatják a babaruhákat.
Hámozhatnak, reszelhetnek almát, törhetnek diót, megvendégelhetik a kisebbeket a maguk
által készített gyümölcssalátával. Igazi pogácsát szaggathatnak, mézes figurákat nyújthatnak,
formázhatnak. A gyümölcsöket befőzhetik, kompótot készíthetnek belőle.
A vitaminfelelősök önállóan - de ha szükséges felnőtt segítségét kérve - készíthetik el
a kínálásra szánt zöldséget, gyümölcsöt. Ha a vendéglátó falatokból nem lenne annyi, ahány
gyermek van, akkor széttördeljük, szétvágjuk és igazságosan elosztjuk, ezzel is nevelve őket
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az önzetlen szeretet gyakoroltatására.
Ősszel a kukoricacsövet lemorzsolhatják, a napraforgót kibugázhatják. A magvakkal
etethetik a madarakat, vagy termésképeket készíthetnek belőle. A begyűjtött gesztenyéből
ajándékot készíthetnek a kisebbeknek.
Télen a hideg beköszöntével madáretetőt készíthetnek
közreműködésével és gondoskodhatnak a kertünkben lévő madarakról.

egy

ügyes

apuka

Tavasszal a kertbe mindenki hozhat egy tő évelő növényt, aminek elültetése,
gondozása az ő feladata. Ősszel lombbal betakarva óvjuk meg a fagyoktól, így saját munkáján
keresztül megtapasztalhatja, hogy mennyi gondoskodást, szeretetet igényelnek a növények,
melyek szép virágokkal, illatokkal köszönik meg a gondozást. Mi is hálával és köszönettel
tartozunk Teremtő Atyánknak, amit mi dicsérő és hálaimával tudunk kifejezni.
Nyáron pedig a sok finom gyümölcs, a simogató napfény, a hűsítő víz a jutalmunk az
egész évi gondoskodó munkánkért.
Családokkal szervezett kirándulások alkalmával felelevenítjük az óvodában tanultakat,
ezzel is segítve a szülőket, hogyan neveljék ők is gyermekeiket a természet tiszteletére,
védelmére.
A zöld jeles napok megünneplését az életkori sajátosságok figyelembevételével töltik
meg a csoportok tartalommal.
A gyermekek az alábbi területeken szereznek még ismereteket:
Gyermekek – felnőttek:
o saját és a felnőtt testsémája, öltözködés, testünk védelme, az orvos munkája
A szűkebb és tágabb család:
o a rokonsági összetartozás mellett a hitbeli testvériség fogalmának tisztázása
Évszakok változásának megfigyeltetése:
o jellemző tulajdonságai, napszakok, minden évszak szép - hol az újraéledés, a fiatalság,
hol a pihenés, az öregség figyelhető meg rajta

o
o
o
o

Növények:
gondozásuk, ápolásuk kertben és teremben,
a magvakból való kifejlődés megfigyeltetése, átváltozása,
dísz- és haszonnövények a környezetünkben,
gyümölcsök termőhelye, íze, formája, felhasználása

Állatok:
o szárazföldön, vízben, levegőben, vadon, ház körül,
o emlősök, madarak, hüllők, bogarak,
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o az élőhelyek sokszínűsége, állatok haszna, előfordulási helyeik, gondozásuk,
táplálékuk
Közlekedési eszközök:
o vízi, földi, légi közlekedési eszközök legjellemzőbb ismérvei,
o a járművek kipróbálása: hajó, villamos, busz, metró, trolibusz, kerékpár, roller
o kirándulás a repülőtéri skanzenbe
Színek, formák, tapintható felületek:
o az élettelen környezet megismerése, szépségének felfedezése: természetes anyagok, műanyagok tulajdonságai
A víz, mint az élet forrása:
o milyen területen találkozunk vele, haszna, megóvása,
o hazánk kincse: a gyógyvíz
Föld „anya” megismerése:
o a kerti munkák során, nagyító alatt vizsgálgatva földminták gyűjtögetése, funkciója
A levegő illata:
o a friss levegő szagolgatása, a reggeli tornák alkalmával,
o különböző illatok erős szagok, az érzékszervünk védelme, az egészség megőrzése,
A környezet védelme:
o szűkebb környezetünkön belül ismerkedjenek a környezetvédelem alapszabályaival és
eszközeivel
Az óvoda környéke:
o ellátogatunk középületekbe, szaküzletekbe, építkezésekre,
o felkeresünk más templomokat, ismerkedünk annak sajátosságaival, keressük a közös
vonásokat
A négy évszak ünnepei:
o
o
o
o

Ősz: szüreti mulatság, Márton nap
Tél: Mikulás, Karácsony, koncert, farsang,
Tavasz: Apák napja, Anyák napja, koncert, Pünkösd
Nyár: Gyermeknap, Péter, Pál napja, újkenyér ünnepe

A fejlődés eredménye óvodáskor végére:
⚫
⚫
⚫

Alapvető adatokat tudjanak felidézni: nevük, címük, szülei, testvérei neve,
foglalkozása, óvodája neve, címe.
Tudják megnevezni az évszakokat, napszakokat, s annak legjellemzőbb tulajdonságait.
Ismerik a növény szó jelentését, tudják, hogy a fa, bokor, virág, fű, zöldségek,
gyümölcsök ide tartoznak.
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⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

A növény magból fejlődik ki és gondozást igényel. A gyümölcsök nevét, ízét
megjegyzik, tudják, hogy csak megmosva lehet megenni. Tudjanak felsorolni hazai
gyümölcsöket.
Fel tudnak sorolni több házi és vadon élő állatot, madarat és azok legjellemzőbb
tulajdonságait, életkörülményeit.
Pozitív érzelmi viszony alakul ki a gyermekekben az őket körül vevő növény és
állatvilág iránt.
Ismernek több szárazföldi, vízi és légi járművet, azok rendeltetését, gyakorlatban is
tudják a gyalogosközlekedés alapszabályait.
Az alapszínek mellett jól ismerik a kevert színeket, létre is tudják őket hozni.
A sík és térmértani formák nevét ismerik, le is tudják képezni rajzban és plasztikusan
(négyzet, téglalap, körlap, háromszög, kocka, téglatest, gömb, henger).
Ismerik a víz több funkcióját, védelméről is van fogalmuk.
A földnek, mint anyagnak a hasznosságát ismerik, a kerti munkákban gyakorlati
tapasztalattal rendelkeznek. Felfedezik a természet szépségeit.
Ok – okozati összefüggéseket fedeznek fel az ember és a természet kapcsolatában.
A levegő jellegéről, még ha láthatatlan is, tapasztalataik vannak. Meg tudnak
különböztetni néhány illatot: virág, légfrissítő, kölni, füst, ecet, citrom, mentol, benzin.
A környezet védelmét, szeretetét úgy tudják kifejezni, hogy nevelik, gondozzák
szűkebb környezetükben a növényeket (otthon és az óvodában) - nem szemetelnek,
megalapozva és alakítva a környezettudatos magatartást.
Fokozatosan igényükké válik a rendezett környezet.
A családok partnerré válnak környezettudatos nevelésünkben.
Megismerkednek a légszennyezés okaival, felismerik a fák, növények szerepét ennek
csökkentésében.
Ismeri szülőföldünk egy-egy népszokását, hagyományát.
Tudják a különböző intézmények nevét, és azok funkcióit: posta, élelmiszerüzlet,
rendelő, bevásárlóközpont, tűzoltóság, rendőrség, étterem, városháza, piac,
pályaudvar, stb.

A logikai készség fejlesztése
Ebben a fejlesztésben lehetőséget, alkalmat kap a gyermek arra, hogy a környező
valóság formáival és mennyiségi viszonyaival kapcsolatos tapasztalatokat szerezhessen. A
logikai készség fejlesztés útján is fejlődik a gyerekek közösségi érzése, a társak munkájának
megfigyelése, gondolataik, szavaik követése, megértésükre törekvése, segítségnyújtása, közös
mikro csoportos páros munkája, a munka megbecsülése, szeretete, a gyermekek önismerete,
önbizalma, akaratereje.
Az eredményes logikai fejlesztés hatására, a gyermekek egyre szívesebben vesznek
részt gondolkodtató jellegű tevékenységekben, előre jutnak az önálló tapasztalatszerzésben,
tudnak és mernek véleményt mondani, kérdezni, tudnak kapcsolatot teremteni társaikkal,
felnőttel, növekszik türelmük önmagukban, és társaikkal szemben, kitartóbbá válnak
játékukban, munkájukban, nő figyelmük tartóssága, erősödik akaratuk, önfegyelmük.
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Az óvodapedagógus feladata a nevelés és a fejlődés optimális feltételeinek biztosítása,
ennek alapja, hogy építsenek a gyermekek természetes kíváncsiságára, érdeklődésére, és az
önálló problémamegoldás iránti igényére. Fejlessze egyéni, megismerő erőiket,
problémalátásukat, problémamegoldó képességüket, összehangolva a csoport egészének
fejlesztésével.
A fejlesztés tartalma:
A tárgyak, személyek összehasonlítása, szétválogatása, meghatározott vagy saját
szempont alapján (szín, alak, nagyság, anyag)
halmazok sorba rendezése (mennyiségi tulajdonság szerint)
tárgyak, személyek halmazok összehasonlítása szavakban, összehasonlítás szabadon,
egyszerű megállapítások, következtetések levonása
irányított összehasonlítások, alapfogalmak
Számfogalom előkészítése
mennyiségek mérése, összemérés, hosszúság, magasság, szélesség, vastagság, tömeg,
űrtartalom halmazok összehasonlítása 6-10-20 között (több, kevesebb, ugyanannyi,
párosítás) fogalmának pontosabbá tétele
kis számok összkép alapján (1,2,3, semmi észlelése, felismerése, megnevezése)
megszámlálás, leszámolás, számkép 1-10-ig
Tapasztalatok a geometria körében
Építkezések: szabadon, másolással, megadott szempontok szerint, különböző elemek
felhasználásával
Gyurmázás szabadon, másolással, 2-5-8 elem felhasználásával
papírnyirkálása szabadon, síkbeli alkotások fantázia szerint
játék a tükörrel: térben (saját testük), építés síkban, tükrös alakzatok
tájékozódás a térben, síkban
A fejlődés eredménye óvodáskor végén:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Tudjon mennyiségeket összehasonlítani, több-kevesebb, ugyanannyi-semmi fogalmát
ismerje.
Képes legyen egyszerű megállapításokat mondatokban is kifejezni.
Logikus gondolkodása, logikai következtetései életkorának megfelel.
Problémamegoldó készsége jó.
Az alapvető formákat felismeri, azonosítja: kör, négyet, háromszög, téglalap.
Ismeri az alapvető mértani testeket, azokat képes felismerni, megnevezni: kocka,
gömb, téglatest.
Van tapasztalata a tükörképről, szimmetriáról.
Képes részekből az egészet kirakni.
Tud mennyiségeket összemérni: magasság, hosszúság, tömeg, űrtartalom, terület,
szélesség, vastagság és bőség szerint.
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⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Tudjon mennyiségeket sorba rendezni, tulajdonságaik szerint.
Keletkeztessen halmazokat, hozzávetéssel, elvétellel, tudjon egyenlővé tenni.
Számfogalma biztos legyen 10-es számkörben.
Legyen tisztában az irányokkal, saját testén is tudja ezt jelezni.
Másolással vissza tudja adni a motívumokat: forma, irány, elhelyezkedés, szín.

5.10. A gyermekek értékelése
Minden gyermekről az óvodapedagógus személyiségi lapot vezet. Ennek fejlécén a
legszükségesebb adatok találhatók: a gyermek neve, kora, TAJ száma, lakcíme, szülei neve,
telefonos elérhetőségük /önként nyilatkoznak a GDPR előírásainak megfelelően/
A rendszeres óvodába járás első hónapja után, készít a gyermekről egy helyzet felmérő
jellemzést az óvodapedagógus. A fejlődés regisztrálását fél évente, meghatározott szempontok
szerint végezi el, majd rögzíti azt is, hogy milyen módszerek alkalmazásával korrigálta a
hiányosságokat.
A személyiségi, fejlesztési lapon rögzítettekről folyamatosan tájékoztassa a szülőket,
hogy időben tudjanak – és az óvodai neveléssel összhangban – együttműködni a gyermek
optimális fejlesztése érdekében.
Az egészséges önértékelés kialakítása érdekében gyakran ad alkalmat az
óvodapedagógus a gyerekeknek arra, hogy egymás munkájáról, cselekedetéről, elmondhassák
a véleményüket. Erre mintát mindig a nevelő adjon!!! A helyénvaló kritika építő, ezt a
gyermekekkel könnyel elérhetjük, hisz az óvodás korú gyermek igazságérzete igen jól
„működik”.
A szülő felé a gyermeket úgy értékelje az óvodapedagógus, hogy az előremutató, és ne
kategorizáló legyen. A gyermek gyorsan változó fejlődésébe kedvező átalakulás mutatható ki,
ha a megfelelő módszert alkalmazz képességeinek kibontakoztatására a nevelő.
A személyiségi lapján a sok táblázat helyett, szöveges értékeléséből egyértelműen
tűnjön ki, hogy miben kimagasló és miben kell fejleszteni a kisgyermek.
Az értékelés módszeréhez használják a nevelők, a már jól bevált – a különböző
tevékenységekről készült felvételeket -, mert ott saját maguk pozitív, negatív nevelési
módszeréről is tükröt kaphatnak. Ezeknek a felvételeknek az elemzésébe vegyék igénybe
közvetlen kollegájuk, valamint másik csoportban dolgozó nevelő társuk segítő tanácsait,
esetleg kérhetik az óvodavezető véleményét is.
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VI.

AZ ÓVODA HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI

Minden ünnep - a családi ünnepeket is beleértve - maga az élet: örvendetes emlékezés
a múltra, a jelen örömteli elfogadása és a boldog jövőbe pillantás. Szépséget, értelmet ad a
hétköznapoknak. Azt, hogy mit jelent a felnőtt életében az ünnep, azt a gyermekkori
ünneplések élményei nagyban befolyásolják.
A kerek egy esztendőben állandó ismétlődéssel térnek vissza az évszakok, s a hozzájuk
kapcsolódó természet változásai: a virágnyílás és hervadás, a madarak távozása és
visszaérkezése, a tavasz bontakozó üdesége és az ősz tompa szürkeségbe hajlása. Ritmikusan
térnek vissza a hétköznapokban a vasárnapok, hogy megpihentesse, kivonja az embert a
naponta ismétlődő munkából.
„Isten megáldotta és megszentelte a 7. napot, mert
azon megpihent, egész teremtő munkája után”./Ter.2,3/

A katolikus óvodának a mai megtépázott értékrendű világban egyik lényeges feladata,
hogy újra felfedeztesse szülőkkel, gyermekekkel a magyar nemzeti és keresztény ünnepeit,
hagyományait, azok belső tartalmát, esztétikáját. Mint az egész nevelési folyamatban, ezen a
területen is, a család, mint első hagyományteremtő közösség, a legfontosabb a gyermek
számára. A család légkörében kapta az első keresztény tanítást, s a családi otthon volt az
elsődleges helye az imádságnak.
A katolikus óvoda - mint kis helyi közösség az egyházban -, vezeti a gyermeket az
imádságos lelkület felé, segíti őt a helyi közösségbe való begyökerezésbe. A néphagyományt,
és hitet erősítő közösség védettséget jelent gyermeknek és szülőnek, ahol nyugalmat, békét,
megértést talál.
A közösségi asztal a családban vagy óvodában - akár tágabb környezetben legyen is az
–összetartozást, és közösségi érzést erősíti. Olyan alkalmak ezek, ahol a gyermek
szocializálódása folyamatosan is nagyon sok örömet jelentve valósul meg. Ilyenkor veszi
észre a vendégvárás másikat elfogadó, befogadó magatartását, hogy a másik személy fontos, s
milyen jó, hogy örömet, bánatot meg lehet osztani egymással.
A néphagyomány-ápolás érdekében, az óvoda udvarán felállított kemence is azt a célt
szolgálja, hogy együtt lenni (dagasztani, sütni) jó! Minden nap más-más csoport szülei hozzák
az otthon bedagasztott kenyértésztát, és az óvoda kemencéjében megsüthetik azt. Együtt
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várjuk a gyermekekkel az illatos kenyér megsülését, és ízleljük a házi kenyér ízét, ami semmi
máshoz nem hasonlítható.

„Egyszer volt egy kemence….” – amiben olyan finom ételek sültek, aminek az íze egy életen át
elkísér bennünket.

Ennek a tevékenységnek – kenyérsütés - a közösség építő voltát is érdemes
kihangsúlyozni, mivel a városi ember egyre elszigeteltebben él lakóközösségében. A katolikus
óvoda ezt felismerve, megteszi azokat a lépéseket, amivel egymáshoz közelebb hozza az egy
közösségben élőket, velük társas együttléteket szervez, hogy beszélgető, egymásra figyelő,
lelki közösségeket szervezzen. Ilyen légkörben a megfáradt, hajszolt lélek megpihen és
feltöltődik. „Add a kezed, hogy zengjük az Úrnak halleluját…” – énekelve is imádjuk Őt,
akitől kaptuk az életünket, amit odaszánunk a másik ember megsegítésére, szolgálatára,
legyen az kicsinyke vagy termetes.
Ebben, az egymás felé kimutatott nyitottságban alakul a gyermeki bizalom, mely az
örömteli együttlét alapja lesz. Igen jelentősek a megemlékezések, akár családban, akár
óvodában történnek is, mert a gyermek és közössége azonosságát erősítik. Ilyenek:
születésnapok, névnapok, keresztelési évfordulók, emlékezés halottjainkra, magyar
szentjeinkre.
Kiemelkedőek még azok az ünnepek is, amikor a szülők ajándékozzák meg a
gyermekeiket az óvodai közösségében, például:
a felnőtt énekkarban szerepelnek, és így kapcsolódnak be a gyermekek
műsorába
hangszeres családi kirándulásokat, sportrendezvényeket szerveznek,
ünnepek előtti sütés-főzés, ajándékkészítés az óvodában a gyermekeknek
zenedélutánokat szerveznek,
játszóházat rendeznek óvodapedagógusokkal közösen a kicsinyeknek,
közös A gyermek, szülei példáját látva, maga is vállalkozik majd hasonló
„meglepetés” készítésére családtagjainak. A felnőttek személyes példáján
keresztül megtapasztalja, hogy ajándékot adni milyen nagy örömet jelent.
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6.1. Karácsony megünneplése
Advent első hetében a szülőkkel közösen elkészítjük az adventi koszorút a gyermekek
jelenlétében. Karácsonyi dalokat énekelünk közben, az óvodapedagógusok elbábozzák a
betlehemi történetet, így a gyermek a szüleivel közösen hallja azt, amit az elkövetkezendő
napokban többször és részletesebben átbeszélgetünk velük az óvodában.

„A kis Jézus megszületett örvendjünk…” – a karácsonyi történet dramatizálásával átéljük ezt a
csodát az óvodában,
de a karácsonyfa állítását csak a családi közösség részére tartjuk kívánatosnak.

A gyermekekkel együtt elkészítjük a falra a karácsonyi utat, ami az üres betlehemi
jászolhoz vezet. Az út alatt kis szívvel ellátott borítékok találhatók, amiben egy-egy üzenet
van számunkra, amit meg kell tennünk, vagy meg kell hallanunk Jézus iránti szeretetből. A
különböző történetek szereplői felkerülnek a karácsonyi útra, és haladnak ők is Betlehem felé.
A gyerekek a sok-sok jó cselekedetükért egy kis lábnyomocskát ragasztanak az útra, így ők is
igyekeznek, hogy időben oda érjenek a kis Jézust köszönteni.
Korcsoportonként más és más szemléltetőeszközzel tesszük élményszerűvé a tanítandó
történeteket. Minden csoport külön kis műsort állít össze a templomi betlehemi játékokra.
Ezen az ünnepen fellép óvodánk felnőtt énekkara is.
Ezt még megelőzi az óvodai ünnepváró délután, ahová meghívjuk a kedves szülőket,
és a gyermekekkel készített süteménnyel vendégeljük meg őket. Itt közösen elmélkedünk,
énekelgetünk és beszélgetünk arról; ki mit tesz a karácsonyfa alá, amit Jézusnak szánt
szeretetből. Karácsonyfát az óvodában nem állítunk, ezt a családi ünnepnek adjuk át.
Az adventi időben az óvoda dolgozói is igyekeznek minél „jobbak” lenni, és ezt a
gyermekek előtt naponta gyakorolják. Ez az „angyalkázós” játék, ami abból áll, hogy egymás
nevét kihúzzuk egy dobozból, majd anélkül, hogy megmondanánk ki, kinek a nevét húzta,
felette őrködik, neki kedveskedik a legtöbbet. Ezt úgy tesszük érdekesebbé, hogy mindenki
kedveskedik mindenkinek úgy, hogy senki sem tudja kitalálni, hogy neki ki volt az őrangyala.
A gyermekek természetesen ennek szemtanúi, és ők is kedveskednek egymásnak, ahogy a
velük foglalkozó felnőttektől látják.
Az adventi időre esik a Mikulás nap, amely igen kedves, vidám, igazi gyermekünnep.
Szent Miklós történetével megismertetve az óvodásokat, azon kezdjük törni a fejünket, hogy
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milyen ajándékkal, kedvességgel viszonozhatnánk a Mikulás jóságát. Már hagyomány, hogy a
nagycsoportosok sálat, kesztyűt, papucsot varrnak neki, hogy ne fázzon a hideg télben. A
kisebbek süteményt és rajzokat ajándékoznak, közben énekelnek, játszanak együtt a
Mikulással, aki csak jókat tud mondani minden gyerekről és nagyon szereti őket.
A karácsonyi üzenet lényegéig eljutni nem könnyű. A zöld koszorú reménység nélkül,
a tündöklő karácsonyfa - melegség nélkül, az ajándékkal teli asztal a jászolban fekvő
AJÁNDÉK nélkül, csak jelkép maradna. Jézus születésével világosság támadt nemcsak Mária
és József otthonában, hanem az egész világon. Ezt jelképezi a fénytől tündöklő karácsonyfa.
Óvodapedagógusi feladat: a legboldogabb érzés megsejtettetése: megszületett a Világ
Megváltója!

6.2. Húsvét megünneplése
Jézus szenvedéstörténetét a nagycsoportosoknak mondjuk el, mert ők már otthonról
hozott ismereteikkel együtt megsejtenek valamit az önfeláldozó szeretetből. A böjt a lemondás
érzékeltetése, a hozzájuk legközelebb álló eszközökkel történik, a játékokkal. A nagyböjti
időben önként eltesznek a gyerekek egy olyan játékot - a kijelölt és szem előtt lévő dobozba -,
amiről kis időre le tudnak mondani. A játék eszközök időszakos hiányát felváltják ebben az
időben az egymással való játékok, a közös beszélgetések, kézműves tevékenységek. Az
óvodai húsvéti ünnepek után előkerülnek az „átváltozott játékok”. Időközben az
óvodapedagógusok újakra cserélik a már megszokottakat, ezzel is megajándékozva őket a
lemondásért, amit Jézus iránti szeretetből meg tudtak tenni.
A gyerekek nagyon szeretik és várják a húsvéti néphagyomány szertartásait, a
tojásfestést, a locsolkodást. A tojás jelképe a megújuló életnek. Ágat hajtatunk, búzát vetünk
kis poharakba, amit szüleiknek adnak ajándékba. A kisfiúk locsolóverseket tanulnak, majd
megöntözik a kislányokat, akik saját készítésű festett tojásokkal megköszönik a locsolást és
jókívánságokat. Ezután mindannyian megkeresik a kertben elrejtett csoki tojásokat.

A tojás jelképe a megújuló életnek. Festeni, díszíteni nem is olyan könnyű, de a nevelőnek erre is
van könnyítő megoldása.
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A nagyhéten fokozottabb figyelmet szentelünk az örömteli várakozásra, a
feltámadásra. A gyermekek értelmi színvonalához igazodva a természetből hozzuk a példát, az
átváltozás felfogására. A Bibliából a nagycsoportosoknak felolvassuk a Nagyhéti
evangéliumokat, majd azt értelmezzük az ő kis életükre.
A húsvét megünneplése a családokkal közösen, mindig maradandó élmény a
gyermekeknek, hisz együtt látja saját családját ünnepelni az egyház nagycsaládjával. Az
ünnepek elteltével bőven van mit mesélni az óvodában, amikor ismét együtt vannak a
gyermekek.
Óvodapedagógusi feladat:
Ilyenkor inkább az együtt töltött idő öröméről, Jézus újra velük létéről beszélgessünk,
mint arról, milyen ajándékot kaptak húsvétra. Sejtessük meg a gyermekkel, mit jelent az, hogy
Jézus feltámadt és itt van közöttünk ma is. A „feltámadt” szó helyett inkább azt mondjuk:
ismét velünk van, mert a gyermek a feltámadás szóból csak a „támad” részét értelmezi, és ezt
a „durvaságot” nem tudja Jézussal azonosítani, akiről mindig azt hallja, hogy Ő a szeretet, a
jóság.

6.3. Pünkösd megünneplése
Jézus Krisztus feltámadt, s mint ember már nem sokáig járt a földön, de a benne hívő,
őt szerető emberek érezhették láthatatlan jelenlétét. Ettől bátrabbak, erősebek és kishitű
szeretetük mindenre kész szeretetté változott.
Beszélgetünk a gyermekekkel arról, hogy mit jelent a jólelkű és mit a lelketlen
kifejezés. A Szentlélek ereje megváltoztat bennünket és segít legyőzni a rosszat.
Egyházmegyénk szervezésében minden évben pünkösdkor rendezik meg a karizmák
ünnepét Máriaremetén. Egész napos családos keresztény közösségek együttes ünneplése,
bemutatkozása teszi lelket felemelővé a Szentlélek kiáradását. Óvodásaink – a családokkal
közösen vesznek részt ezen az ünnepen.

A Szentlélek kiárad szívünkbe, lelkünkbe és betölt végtelen szeretetével. Ezt éljük át a Karizmák
ünnepén, Máriaremetén.
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Óvodapedagógusi feladat:
Megtanítani a gyermeket az örömteli ünneplésre, mások számára nyújtott
örömnyilvánításra.
Ezt az örömszerzést Jézus szerető Szent Lelkének jelenléte tudja nekünk megadni.

6.4. Óvodai ünnepek havi lebontásban
Minden alkalommal megünnepeljük a gyermekek születés és névnapját, amire a szülők
vendéglátó falatokkal készülnek. A gyermekek önállóan készített kis ajándékkal
kedveskednek az ünnepeltnek. Ezzel arra tanítjuk a gyermeket, hogy a saját maguk által
készített ajándéknak nagyobb az értéke, mert abban ő is benne van. Ezzel az ajándékkal így
jelképesen, magát is odaajándékozza a másik embernek.
SZEPTEMBER

A terményáldás hónapja is. Ilyenkor minden csoport készít a szülőkkel közösen
zöldséges, gyümölcsös kosarat, amit a kertben – kis családi ünnepség keretében – az atya
megáld. Ezután vigadozva, táncolva fejezzük ki örömünket a Gondviselő Mennyei Atya
bőséges áldása miatt.

„ Atyám, a te kezed soha el nem fárad. Telerakta megint gyümölccsel a fákat, szőlőtőre fürtöt,
szép sorjában fűzött, ki ne magasztalná isteni munkádat!” /Pósa Lajos verséből részlet/

Nevelői cél:
A Jóistentől kapott kincsek megbecsülése, megköszönése, e feletti öröm kifejezése.
Óvodapedagógusi feladat:
A szervezési feladatok ellátása, az eszközök biztosítása, a gyermekek felkészítése
vallási, irodalmi, zenei, környezetismereti ismeretekkel.
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OKTÓBER

Szűz Mária hónapja
Ebben az időszakban többet foglalkozunk az édesanyák gondoskodó, családi „fészket”
melegen tartó, áldozatos munkájával. Máriára tekintünk, tőle veszünk példát, hozzá
imádkozunk családjainkért óvodánk kápolnájában is.
Nevelői cél:
Az édesanyák tiszteletére, megbecsülésére nevelés, égi édesanyánk felé fordulás
imádságban.
Óvodapedagógusi feladat:
Napi szintű beszélgetések a gyermekekkel az édesanyák munkájáról, és arról, hogyan
tudjuk mindezért kifejezni hálánkat, hogyan tudunk nekik segíteni, örömet szerezni. A kérő és
a hálaima segítő erejének megtapasztalása Mária közbenjárása által – óvodapedagógus
személyes példáján keresztül.
NOVEMBER

Halottak napja - Megemlékezés Margit néniről
Minden évben halottak napján kimegyünk az urnatemetőben a családokkal közösen és
virágot helyezünk el Margit néni sírhelyére. Ilyenkor elmondjuk Margit néni igaz történetét:
Egy kedves idős néni olyan jószívű volt, úgy szerette Jézust, hogy saját házát felajánlotta
katolikus óvoda céljára, mivel ő is sok-sok éven át lakásában gyermekeket nevelt – balett
intézetet vezetett ott 50 évig. 2019 júniusában emlékplakettet helyeztünk el az óvoda falára,
ahol megemlékező ünnepséget szervezünk mind a 4 csoport részvételével.

„Kék ibolya illatával imádságom elvegyül, kis pacsirta énekében lelkem hozzád felrepül. Óh,
hallgasd meg könyörgésem! Te vagy hitem, reménységem! „ /Pósa Lajos versének egy részlete/
Istenem, add meg Margit néninek az örök élet boldogságát.

Nevelői cél:
Mindig hálásak vagyunk
megemlékezéssel tartozunk érte.

a

számunkra
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nyújtott

ajándékokért.

Köszönettel,

Óvodapedagógusi feladat:
A szervezési feladatok ellátása, az eszközök biztosítása, a gyermekek felkészítése
vallási, irodalmi, zenei, környezetismereti, erkölcsi nevelés terén.

Márton napi ünnepség lámpás felvonulással
Nevelői cél:
Szent Márton püspök történetével megismerkednek a gyerekek és lelkes készülődéssel
várják eljövetelét gyakorolva az adakozás és megosztó szeretetet a mindennapokban.

Óvodapedagógusi feladat:
A szervezési feladatok ellátása, az eszközök biztosítása, a gyermekek felkészítése
vallási, irodalmi, zenei, környezetismereti nevelés terén.

DECEMBER

Mikulás – Karácsony
Szent Miklós püspök történetével megismerkednek a gyerekek és vidám készülődéssel
várják eljövetelét. Ők is készítenek számára meglepetés ajándékot.
Jézus születésnapjára készülve nem csak a termünket öltöztetjük ünneplőbe, hanem a
kis szívünket is. Különleges gyermek születését várjuk, ő a Mennyei Atya legdrágább kincse.
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Nevelői cél:
Szeretetből tudjunk mi is ajándékozni, szófogadást, kedvességet, engedelmességet,
ügyességet, örömet, vidámságot.
Óvodapedagógusi feladat:
A szervezési feladatok ellátása, az eszközök biztosítása, a gyermekek felkészítése
vallási, irodalmi, zenei, környezetismereti nevelés terén.
JANUÁR

Téli kirándulás
Kirándulás a Budai-hegyekbe. A téli tájban való gyönyörködés, játék a hóban,
szánkózás, hógolyózás, hóemberépítés. Családos kirándulás alkalmával adunk hálát Mennyei
Atyánknak az alvó természet szépségéért, a pihenésért, az elvégzett munka kegyelméért.
Nevelői cél:
Észrevetetni a kicsinyekkel, hogy bármerre is megyünk, mindenütt nyomon
követhetjük az Atya teremtő munkáját. Ezért köszönetünket, hálánkat fejezzük ki neki.
Óvodapedagógusi feladat:
A szervezési feladatok ellátása, az eszközök biztosítása, a gyermekek felkészítése
vallási, irodalmi, zenei, környezetismereti nevelés terén.

FEBRUÁR

Balázs áldás a templomban
Kicsinyekkel és nagyokkal átmegyünk a templomba és ott az atya beszél a
gyermekeknek Szent Balázs püspökről. Énekelünk, imádkozunk, majd megkapjuk a Balázs
áldást, a kétágú gyertyával.
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Nevelői cél:
A mennyországban sok-sok szent óvja, védi napjainkat és hozzájuk is fordulhatunk, ha
valamiben hiányt szenvedünk.
Óvodapedagógusi feladat:
A szervezési feladatok ellátása, az eszközök biztosítása, a gyermekek felkészítése
vallási, irodalmi, zenei, környezetismereti nevelés terén.
Farsang
A tél búcsúztatására maskarázunk, jelmezbe öltözünk, és egy vidám délelőtt keretében
felelevenítjük az ehhez kapcsolódó magyar népszokásokat. Ilyenkor az óvoda minden
dolgozója „álruhába” öltözik, és együtt játszik a gyerekekkel.

Nevelői cél:
A néphagyomány tiszteletére nevelés, vidám mulatozás, felnőttek, gyermekek
együttesen.
Óvodapedagógusi feladat:
A szervezési feladatok ellátása, az eszközök biztosítása, a gyermekek felkészítése
vallási, irodalmi, zenei, környezetismereti nevelés terén
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MÁRCIUS

Apák napja az óvodánkban
Március 19-én, József napkor, tartjuk az édesapák köszöntését. Ilyenkor Szent Józsefet
állítjuk példaként az apukák elé. Szerető, gondoskodó, védelmező, támaszt nyújtó lényük
teszik békéssé a családok életét. Ezt szeretné megköszönni nekik minden kisgyermek.
Ilyenkor köszöntjük a nagypapákat is, és megköszönjük nekik, hogy felnevelték a mi drága jó
apánkat.

Nevelői cél:
Koncentrált figyelés az édesapák feladataira, majd ezek iránti hálára, szülők
tiszteletére nevelés. Az apai gondoskodó szeretet megtapasztaltatásával érzékeltetjük a
kisgyermekkel a Mennyei Atya végtelen szeretetét.
Óvodapedagógusi feladat:
A szervezési feladatok ellátása, az eszközök biztosítása, a gyermekek felkészítése
vallási, irodalmi, zenei, környezetismereti nevelés terén.

Március 15.
Magyarságunk, múltunk történetével - életkori sajátosságaik figyelembevételével ismerkedjenek a gyermekek. Inkább a külsőségek, jelképek, szimbólumok legyenek számukra
megkapóak. Zászlófestés, kokárdakészítés, kirándulás a Kossuth téri Petőfi szoborhoz
(Budapest, XVIII. kerület), majd a felnőttek ünneplésén szemlélődve tegyük élményszerűvé,
emlékezetessé, követésre méltóvá, a nemzeti ünnepünket.
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„Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a föld tart, paradicsom hazájában éljen, mint hal
a Tiszában.” (népének)

Nevelői cél:
Magyarságtudat alapozása,
népszokásokon keresztül.

továbbfejlesztése

a

népmeséken,

népdalokon,

Óvodapedagógusi feladat:
A szervezési feladatok ellátása, az eszközök biztosítása, a gyermekek felkészítése
vallási, irodalmi, zenei, környezetismereti nevelés terén.

ÁPRILIS

A Föld napja
Április 22. a Föld napja elnevezésű világméretű környezetvédelmi akció társadalmi
kezdeményezésként 1977-ben indult el az Egyesült Államokból - Magyarországon 1990 óta
rendezik meg. Célja, hogy környezetszépítő akciókkal hívják fel a figyelmet a környezet
védelmének fontosságára. Ezen a napon a családokkal együtt részt veszünk a helyi
önkormányzat felhívásában és együttesen takarítjuk, virágosítjuk óvodánk környékét, utcáját.
Már hagyomány, hogy a jól szervezett kezdeményezésre több család együtt dolgozik velünk
ezen a napon és szépíti, virágosítja szűkebb és tágabb környezetét.
Nevelői cél:
A környezet megóvására nevelés, a teremtett világért való felelősség kialakítása, és
tevékeny részvétel a környezetünk szebbé tételébe.
Óvodapedagógusi feladat:
A szervezési feladatok ellátása, az eszközök biztosítása, a gyermekek felkészítése
vallási, irodalmi, zenei, környezetismereti nevelés terén.
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MÁJUS

Anyák napja
Az amerikai eredetű hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
honosította meg. Az első megemlékezést 1925-ben szervezték, május első vasárnapján. Az
édesanyák köszöntése előtt Mennyei Édesanyánkra, Szűz Máriára figyelünk, őt tekintjük
példaképnek, őt szeretnénk követni mindenben. Az édesanyák köszöntésekor a nagymamákat
is felköszöntjük és megköszönjük nekik, hogy felnevelték nekünk édesanyánkat.
Nevelői cél:
Az édesanyák feladatainak megismertetése, ezért hálára, szülői tiszteletre neveljük a
kisgyermeket.
Óvodapedagógusi feladat:
A szervezési feladatok ellátása, az eszközök biztosítása, a gyermekek felkészítése
vallási, irodalmi, zenei, környezetismereti nevelés terén.

Gyermeknap
Május utolsó vasárnapja a gyermekeké, de mi ezt a vasárnapot a családoknak hagyjuk
meg az ünneplésre. Az óvodában mi pénteken egy „elő gyermek” napot rendezünk
óvodásainknak. Ezt vagy a templomkertben – mivel óvodánk udvara nagyon kicsi –
szervezzük meg sok-sok játéklehetőséggel, vagy Állatkerti, Cirkuszi, esetleg hajóutas
programot szervezünk részükre.

Nevelői cél:
Minden gyermek érezze meg azt, hogy szülőnek, nevelőnek milyen fontos az ő
személye, de leginkább kedves gyermeke Mennyei Atyjának.
Óvodapedagógusi feladat:
A szervezési feladatok ellátása, az eszközök biztosítása, a gyermekek felkészítése
vallási, irodalmi, zenei, környezetismereti nevelés terén, az ünneppel kapcsolatos szokások
alakítása.
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JÚNIUS

Tanévzáró ünnepély, ballagással egybekötött Te Deum
Plébános atyánk szép szavaival megnyitja az évzáró ünnepséget, majd néhány
gondolattal feleleveníti, értékeli az elmúlt tanévet. Ezután minden csoport külön-külön kis
műsorral ízelítőt ad az évfolyamán tanultakból. Ilyenkor fellép óvodánk felnőtt kórusa is,
akiket csillogó, büszke szemmel néznek kicsiny gyermekeik. Erre az alkalomra meghívjuk a
régi óvodásainkat, és hangszeres játékukkal színesítik az óvodai rendezvényünket.
A nagycsoportosok ballagása a tannévzáró hálaadó Te Deummal egybekötött
méltóságteljes ünnepség, ahol mindannyian hálát adunk az elmúlt nevelési évért,
gyermekeinkért, szüleikért, az óvoda minden munkatársáért.

Nevelői cél:
Az elkezdett munkát jól kell végigcsinálni, és arról számot kell adni.
Óvodapedagógusi feladat:
A szervezési feladatok ellátása, az eszközök biztosítása, a gyermekek felkészítése
vallási, irodalmi, zenei, környezetismereti nevelés terén, az ünneppel kapcsolatos szokások
alakítása.
Gyermekek táboroztatása
Háromnapos tematikus tábort szervezünk kertünkben az elbúcsúzó óvodásainknak,
nagyon gazdag és változatos élményszerű programokkal színesítve: minden nap kirándulások,
kézműves foglalkozások, tábortűz, táncház, bátorságpróba. Olyan élményeket szeretnénk
ilyenkor a gyermekeknek adni, amitől a civilizált világban elszoktak vagy nem is ismerik. A
táborozáshoz való szoktatás ilyen formában azért is megfelelő, mert a szülői ház közelsége
megnyugtató a gyermek számára.
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Minden évben az elbúcsúzó nagycsoportosok 3 napot, „ottalvós” táborban töltenek az óvoda udvarán,
ahonnan napközben különböző programokra elmennek, és kora délután visszatérve, az óvoda udvarán
folytatják a jobbnál jobb programokat.

Nevelő cél:
A megszokott körülményektől eltérőhöz való alkalmazkodás, a biztonságot jelentő
óvodapedagógus mellett. A gyermekek sokféle élménnyel való gazdagítása.
Óvodapedagógusi feladat:
A szervezési feladatok ellátása, az eszközök biztosítása, a biztonsági óvintézkedések
megtétele.

VII. GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉGEK
7.1. Gyermekvédelem
A gyermek- és ifjúságvédelem célja: prevenció során feltárni a tényeket, okokat,
amelyek a gyermekek fejlődését akadályozhatják, veszélyeztethetik. Az új gyermekvédelmi és
oktatási törvény értelmében a gyermekneveléséért, gondozásáért elsősorban a család a felelős.
Az intézményes nevelést az óvoda a családdal karöltve teszi meg.
Gyermekvédelmi munkát meghatározó alapelvek:
Az emberi személyiség teljes kibontakoztatása, az emberi és alapvető szabadságjogok
tiszteletben tartása mellett.
A gyermek, mint fejlődő személyiség különleges védelmet igényel.
A család elsődleges joga és kötelessége a gyermek egészséges fejlődésének
biztosítása, az óvoda csak kiegészítő szerepet tölt be a családdal együttműködve.
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Feladataink:
A részletes feladatokat az óvoda gyermekvédelmi munkaterve tartalmazza. A két
épületben egy gyermekvédelmi felelős látja el a célirányos tevékenységet - megbízás alapján.
A szakfeladatok minőségi ellátása érdekében, folyamatos önképzéssel szerzett ismereteit,
átadja a nevelőtestület tagjainak.
A gyermek családi helyzetének felmérési szempontjai:
Csonka családban nevelkedettek száma
Három vagy több gyermekes családok száma
Hátrányos helyzetűek száma
Veszélyeztetett gyermekek száma
Fogyatékos gyermekek száma
A család szociális helyzetének ismerete
A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok:
Családi környezet, családon kívüli környezet
A gyermek személyiségét sértő megnyilvánulások (verés, durvaság,)
Nevelési hiányosságok
Italozó szülők
Rossz lakásviszonyok
Egészségügyi okok
Anyagi okok
Megromlott családi kapcsolatok
Munkanélküliség
Változó párkapcsolatok
Pszichiátriai kezelés
A gyermekek szakszerű ellátása érdekében igénybe vesszük az alábbi
szolgáltatásokat:
Gyermekjóléti Szolgálat
Kerületi Pedagógiai Szakszolgálat
Gyermekorvos, védőnő
Családsegítő Szolgálat
Fejlesztő pedagógus
Logopédiai fejlesztés szakembereivel
7.2. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység, a gyermek esélyegyenlőségét
szolgáló intézkedések
A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy a gyermekek egyre több negatív hatásnak,
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veszélynek vannak kitéve. Ezért óvodánkban a szociálisan hátrányos körülmények között élő
gyermekek problémáit igyekszünk kezelni, törekszünk a veszélyeztetettségük megelőzésére,
illetve megszüntetésére. E feladatokat az alábbiakban határozzuk meg:
óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés az Anamnézis kitöltésével
családlátogatások szervezése az óvodába lépést megelőzően
a rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek segítésének formái:
kedvezményes ebéd biztosítása,
javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására,
mentálisan sérült gyermekek esetén pszichológus tanácsának kikérése,
munkájának igénybevétele,
a gyermekek jogainak fokozott védelme,
rendszeres kapcsolattartás a gyermekek szüleivel,
a veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének
figyelemmel kísérése,
beilleszkedési nehézséggel, magatartási problémákkal küzdő gyermekeknél
pszichológus bevonása,
a gyermekek jogainak fokozott védelme,
rendszeres
team
munka
az
óvodapedagógusok
részvételével
(esetmegbeszélések)
A fenti feladatok összefogását az óvodavezető által megbízott gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó
feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.

VIII. A család-óvoda és társintézmények közös nevelő munkája a
gyermekek érdekében
8.1. Család és óvoda
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek
fejlődését. Ennek alapvető feladata a családdal való együttműködés. Az óvodapedagógus
tiszteletben tartja a családok sajátosságait, szokásait.
A kapcsolattartás célja a folyamatos, kétoldalú információcsere, tájékoztatás,
tájékozódás, a partnerkapcsolatok erősítése.
A szülők általában örömmel fogadnak minden tájékoztatást az óvoda életéről, és
különösen érzékenyen figyelnek a gyerekükről szóló információkra, értékelő
megnyilatkozásokra. Az óvodapedagógus reálisan tájékoztassa a szülőket, szóban és írásban
egyaránt. Tisztelje érzelmeiket, mindig tapintatosan és segítőkészséget kifejezően
nyilvánuljon meg. A segítő kapcsolat kialakításának előfeltétele, hogy az óvodapedagógus
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javaslatait mindig a szülőkkel megbeszélve tegye az ő véleményüket, gondjaikat is hallgassa
meg, és a megoldást közösen kereshessék. A kapcsolat alakulásában lényeges az is, hogy a
szülő bízhasson a nevelő diszkréciójában.
Az óvodapedagógus elsősorban saját példájával hat a szülőre, ahogyan ő szól a
gyermekhez, ahogyan ő foglalkozik a gyerekekkel, ahogyan minden egyes gyermek munkáját
megbecsüli. Nem kevésbé fontos az sem, hogyan beszél a szülőkkel gyerekükről, és a többi
gyermekről. A szülők bizalmát, tiszteletét ezzel tudja megnyerni, és nem a barátkozás
erőltetésével.
Az óvodapedagógus tudatosítsa a szülőben, hogy a gyermek közösségi érzéseit a
családnak is formálnia kell. A gyermek legyen a család számba vett megbecsült tagja, de ne a
központja. Fejlettségének megfelelően vegyen részt a család örömeiben, és a közös
munkában. A család szoktassa a gyereket arra, hogy törődjön másokkal, legyen tekintettel
mások kívánságára.
Az óvodapedagógus a naponkénti párbeszéd fontosságát tartsa szem előtt, hisz egy-két
információ sokat elárulhat a gyermekkel való bánásmód kialakításában. A nevelő
szorgalmazza azt is, hogy időnként néhány órán át, vagy egyes napszakokban egy-egy szülő
megfigyelhesse a csoportot, és ezen belül a gyermeke életét. A szülő jelenléte a csoportban, a
gyermek számára is fontos esemény, mert a családi és óvodai környezet összekapcsolódását
fejezi ki.
A nyílt napra a szülők meghívását az óvoda kezdeményezze. Az óvodapedagógus ne
bemutató foglalkozásokat tartson, hanem a szülők betekinthessenek a gyermekük napi
tevékenységébe, játékába, társas kapcsolataiba, megfigyelhessék óvodai viselkedésmódjukat.
Komolyabb, négyszemközti találkozást igénylő problémák megbeszélésére, a
fogadóóra alkalmas. Szülői értekezletek jó alkalmat adnak arra, hogy a szülők
megismerkedhessenek az óvoda Házirendjével, elvárásaival, feladataival, és a szülők is
elmondhassák gondjaikat, javaslataikat.
További közeledést jelent az óvoda és a család között, ha az egyes programok
szervezésében a szülő nem csak, mint őrző, vagy kísérő, hanem mint az óvodapedagógus
segítőtársa is részt vehet. A gyerekek hasznos ismeretekhez juthatnak azokon a
foglalkozásokon, ahol egy-egy szülő saját munkájáról beszélget velük, és közösen készítenek
el valamit.
A szülők részére biztosított a maguk körében kialakított érdekképviseleti szervezet
létrehozása. Elnevezése: Gondoskodó Szülők Köre - G.SZ.K.
A G.SZ.K. tagjainak felkérésével jó, ha a tanév kezdése után egy-két hetet várunk,
amíg egymást megismerik az új szülők, nevelők. A gondoskodó tagokat évente újra lehet
választani, hogy mindannyian kivehessék részüket a tervező, szervező, kivitelező munkából.
Természetesen, ha valaki ezt hosszabb ideig szeretné vállalni, azt nagyon szépen
megköszönjük.
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Csoportonként 3 főt lehet választani, akik az óvodapedagógusokkal közösen
gondoskodnak a gyermekek sokszínű, változatos, óvodai és óvodán kívüli programjáról,
valamint ebbe a munkába a többi szülőt is bevonják. Éves munkaterv alapján dolgoznak,
aminek az összeállításához kikérik a nevelők és az óvodavezető véleményét, ötletét is.
A G.SZ.K-nak olyan funkciót is szánunk, hogy segít a nevelőknek a szülők felé
történő evangelizálásában. Lelki napokra szervező tevékenység, keresztény irodalom
terjesztése, neveléssel kapcsolatos felvilágosító munka végzése, példamutató keresztény
életvitel.
Minden esetben szem előtt tartva, hogy a G.SZ.K. tagjai segítői, és nem irányítói
szerepet töltenek be az óvoda közösségének életében.
Az
óvodapedagógusok,
továbbfejlesztésének lehetőségei:

szülők,

gyermekek

együttműködésének

formái,

kiemelt fontosságú a szülőkkel való szoros kapcsolattartás, evangelizálás,
a családlátogatás, a gyermek otthoni környezetének megismerése,
a fogadóóra, a megbeszélések a gyermek fejlődésének a szülővel való együttes
nyomon követését szolgálja,
internetes kapcsolattartás, elektronikus levelezés lehetőségei,
honlap, faliújság,
szülői értekezletek szervezése,
szülői közösség működésének segítése,
játszónapok, foglalkoztató tevékenységek, nyílt napok lehetőségének megteremtése,
közös kulturális programok szervezése,
kirándulás katolikus hitünkhöz kapcsolódó helyekre,
közös szentmisén való részvétel,
keresztény ünnepeinken való részvételek,
az óvodát népszerűsítő egyedi programok megvalósítása.

8.2. Óvoda és társintézmények
Kapcsolat az óvodába lépés előtti intézményekkel:
a bölcsődével,
a szociális intézményekkel.
Kapcsolat az óvodai élet során:
az intézmény fenntartójával,
a plébánosokkal, egyháztanáccsal, Jézus Szíve Nővérekkel
a székhely intézményekkel (kerületi egyházi és önkormányzati iskolák),
az intézmény vezetőjével,
a társintézményekkel (egyházmegyei katolikus óvodákkal, iskolákkal),
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a Polgármesteri Hivatallal,
a Pedagógiai Szakszolgálat intézményeivel,
a Katolikus Pedagógiai Intézettel,
a Gyermekjóléti Szolgálattal,
a Családsegítő Központtal,
a gyermekvédelmi kapcsolattartóval,
a Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal,
a Kormányhivatalokkal és a Tankerületekkel,
a Karitász-csoportokkal,
az egészségügyi szervezetekkel,
a gyermekorvosi rendelővel,
a közművelődési intézményekkel
az intézményt támogató Liliomkert Alapítvány kuratoriúmával
Kapcsolat az óvodai élet után:
a székhely iskolával,
a szomszédos iskolákkal.
A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a
szükségletekhez. A kapcsolatok kialakításában az óvoda a kezdeményező. A Kárpátmedence
magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében az óvoda a külhoni
magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik és –lehetőségei szerint- szakmai kapcsolatot
tart fenn.

BEFEJEZŐ GONDOLATOK:

Az Isten számít rád…
Egyedül az Isten tud alkotni,
de az alkotást te tudod érvényre juttatni.
Egyedül az Isten tud életet ajándékozni,
de te tudod azt továbbadni, és vigyázni rá.
Egyedül az Isten tud egészséget ajándékozni,
de te tudod azt megtartani, és a betegséget gyógyítani.
Egyedül az Isten tud hitet ajándékozni,
de te tudod a bizonyságodat adni.
Egyedül az Isten tud reménységet plántálni,
de te tudsz a testvérednek bizalmat szavazni.
Egyedül az Isten tud szeretetet ajándékozni,
de te tudsz mást szeretetre tanítani.
Egyedül az Isten tud békét ajándékozni,
de egyedül te egy mosolyt.
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Egyedül az Isten tud erőt adni,
de te tudsz az elcsüggedtbe erőt önteni.
Egyedül az Isten az út,
de ha tudod azt másnak megmutatni.
Egyedül az Isten a fény,
de te tudsz a másik szemébe ragyogást hozni.
Egyedül az Isten tud csodát tenni,
de te tudod ehhez az öt kenyeret és a két halat elhozni.
Egyedül az Isten képes a lehetetlenre,
de te tudod a lehetőt megtenni.
Az Isten egymagában mindenre képes,
mégis úgy látta jónak, hogy rád is számítson.

Egyre jobban megértve szeretetedet,
tanítványokkal kérjük mi is:

Titkod gazdagságát,

- az

emmauszi

"Maradj velünk..." /Lk. 24,29/
S jó tudni válaszodat:
" Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig." /Mt. 28,20/
A „Reményt és jövőt adok nektek" /Jer 29,11/ a jövő pozitív képét erősíti bennünk.
Az Úr megvalósítja nekünk tett ígéreteit. Mindannyiunknak biztos reményt és a boldog jövőt
készíti elő. Csak akkor lesz helyes és világos képünk önmagunk, egymás és a világ
boldogságáról, ha elfogadjuk nagylelkű ajándékait. Isten oldaláról biztos a boldog jövő.
Induljunk el, hogy a mi oldalunkról is az legyen!
Magyar szentjeink példáját szemünk elé állítva, a remény hordozóivá akarunk válni,
hogy hitünkről, reményünkről és Isten szeretetéről tehessünk tanúságot családunkban,
környezetünkben, hazánkban.

…Ó, Uram, múltamat irgalmadra, jelenemet szeretetedre,
jövőmet gondviselésedre bízom!
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