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2019/2020-as nevelési év  

Az óvoda éves intézményi munkaterve az előző nevelési év eredményei alapján és a hatályos 

jogszabályi rendelkezések, útmutatók figyelembevételével készült. 

 Jogszabályi háttér 

 •2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 •2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról - 229/2012. (VIII.28.) Korm. 

Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról  

•32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. 

melléklet a 32/2012. (X.8.) EMMI rendelethez  

•1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 • 326/2013. (VIII.30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

 • Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

 • Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés 

 • Oktatási Hivatal: Országos Tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára  

• A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és mini Bőlcsöde, működést szabályozó 

dokumentumai 

6/2016. (III. 24.) EMMI Rendelet a szemáélyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módósításáról 
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Működési adatok: ebben a nevelési évben, intézményünkben 6 óvodai csoport. és egy mini 

bőlcsödei csoport működik. 

 

Csoportbeosztások 

Medgyesegyháza Hősök u. 2.  5 csoport működik   

Összesen: Szeptember 1:   99 fő+2 SNI 

      December 31.-ig 100 fő+2 SNI 

Csoport Óvodapedagógus Dajka 
Csoportlétszám 

szeptember 1. 

Csoportlétszám 

dec.-31-ig 

Vegyes csoport 

Törpike 

Futaki-Bíró Márta 

Forrásné Varga 

Judit 

Paszmár Tímea 21fő 

 

21 fő 

Vegyes csoport 

Manó 

Göcző Mátyásné 

Takács Ferencné 
Gulyás Andrea 19+1SNI fő 

 

20+1SNI fő 

Vegyes csoport 

Pillangó 

Papné Réti 

Erzsébet 

Varga Vincéné 

Kovács 

Zoltánné 
20 fő 20 fő 

Vegyes csoport 

Maci 

Hankó Anita 

Ungerné Páger Edit 

 

Balázs Katalin 

 

19 fő+1 SNI fő 20 fő+ 1 SNI fő 

Vegyes csoport 

Méhecske 

Oravecz Gábor 

Zám Anikó 
Hagya Zsoltné 20 fő 

 

20 fő 

 

 

Széllné Loss Szilvia pedagógiai asszisztens a Maci csoportban dolgozik, szükség szerint 

beosztható másik csoportba. 

Bánkút Kossuth u. 12.:   1  csoport működik    Összesen: 16 fő  



6 
 

Csoport Óvodapedagógus Dajka 
Csoportlétszám 

szeptember1.  

Csoportlétszám 

dec.-31-ig 

Vegyes 

csoport 

Bucsainé Árgyelán 

Hajnalka 

Petrusán Jánosné 

Grósz Irén 16 fő 

 

16 fő  

 

 

Az óvodával jogviszonyban álló gyermekek száma, 2018. szeptember eleji adatok: 115 fő+ 2 

SNI 2 fő, tehát 117-nek számít. ( Az SNI –s gyermekek az összlétszámban 1 főként 

szerepelnek, a + azt jelenti, hogy a számításban hogy lehet figyelembe venni.) 2018.december 

31.-ig 118 fő+2 SNI 2 fő, tehát 120-nak számít. 

A beköltözés, és az elköltözés, a férőhely lehetőségek függvényében a csoportok létszámai  

(+, - ) változhatnak.  

Mini 

bőlcsödei 

csoport 

Kisgyermeknevelő 
Bőlcsődei 

dajka 
Csoportlétszám  

20 hónapos 

kortól 

Oláh Nikolett 

Jantó Roxána 

Madari-

Szijártó Anita 
7 fő 

 

Személyi feltételek 

Az intézményben összesen:            13 fő óvodapedagógus 

     6 fő óvodai dajka 

     2 fő pedagógiai asszisztens  

                                                           2 fő kisgyermeknevelő 

                                                           1 fő bőlcsödei dajka 

                                                           1 óvodatitkár  

                                                           1 konyhai kisegítő 

   Összesen:                                        26 fő dolgozik 

A nevelőmunka folyamatában résztvevő szakemberek:  

 Logopédiai fejlesztés: Horvát Nikoletta 
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 Gyógypedagógus: Papné Réti Erzsébet 

TSMT fejlesztő: Forrásné Varga Judit 

Népi tánc: Futaki-Bíró Márta 

Vízhez szoktatás: Oravecz Gábor 

Ismerkedés az Angol nyelvvel: Ungerné Páger Edit 

Vizuális tehetségműhely: Petrusán Jánosné 

Ovi-foci: az iskola szervezésében 

 Katolikus hittan: az egyház szervezésében 

Evangélikus hittan: az egyház szervezésében 

Román nyelv: Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

Szivacskézilabda: Zsilák Katalin a Medgyesegyházi Sportegyesület szervezésében. 

 

Megbízatások 

 

 Megbízatások Megbízott neve Feladata 

1. Intézményvezető Varga Jánosné Óvoda Intézmény vezetése 

2. 
Intézményvezető 

helyettes 
Ungerné Páger Edit 

Intézményvezető helyettesi feladatok 

ellátása 

3. Óvodaszék vezető Futaki - Bíró Márta 
Az óvodaszék aktuális feladatainak 

szervezése, vezetése 

4. 
Gyermekvédelmi 

felelős 
Takács Ferencné 

Gyermekvédelmi munka koordinálása, 

e nevelési évre meghatározott feladatok 

megvalósítása 

5. 

Mozgáskoordinációs 

munkaközösség 

vezető 

Forrásné Varga 

Judit 

A munkaközösség szakmai 

munkájának vezetése 

6. 
Anyanyelvi 

munkaközösség 
Papné Réti Erzsébet 

A munkaközösség szakmai 

munkájának vezetése 
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vezető 

7. 

Tehetséggondozási 

munkacsoport 

vezetője 

Petrusán Jánosné A munkacsoport szakmai vezetése 

 

A nevelési év rendje 

A nevelési év 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig tart. 

Szervezett tanulási tevékenységek: szeptember 1-május 31. 

Nyári napirend szerint: június 1-augusztus 31. 

A tevékenységek tervezése a nyári hónapok alatt is folyamatos. 

Az óvodák nyitva tartása ennek megfelelően: hétfőtől – péntekig, 6-17 óráig. A mini 

bőlcsöde hétfőtől-péntekig, 7-17 óráig. 

Tanév elején szükséges a szülők körében a reális igények feltérképezése. Ez időn túl az óvoda 

csak nagyon indokolt esetben láthatja el a gyermekek napközbeni felügyeletét. 

A gyermekeket az óvodába 6:30-tól fogadjuk, ha a szülőnek külön igénye van, azt írásban 

jelezze. 

 Az óvoda, az iskolai őszi és tavaszi szünetek idején, szülői igény alapján csökkentett 

csoportokkal, téli szünetben az előző évek tapasztalatai alapján- a házirendben foglaltak 

szerint – zárva tartunk. A bőlcsöde az őszi és tavaszi szünetben nyitva van, a téli szünetben, 

a két ünnep között zárva tart. 

A nyári hónapok idején az igényfelmérések alapján van nyitva a bánkúti telephely.  

Óvodai szünetek időpontja: 

Őszi szünet:   2019. október 28.-tól 2019. november 3.-ig  

Téli szünet:   2019. december 21.-től 2020. január 5.-ig 

Tavaszi szünet:   2020. április 09.-től 2020. április 14.-ig tart. 

Takarítási szünet:      várható ideje 2020.  augusztus 6-tól augusztus 21.-ig midkét óvodában, 

és a mini bőlcsödében is. Bánkúton nem tervezünk külön időpontot, mert a szülők nem 

igényelték. 
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Az óvoda munkarendje 

A névre szóló munkaköri leírások, az SZMSZ mellékletét képezik, ezek felülvizsgálata 

folyamatos. 

Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak, a dajkák 5 heti váltásban dolgoznak. 

 Az úszást tartó kolléga és csoportban dolgozó párja a foglalkozás napján állandó délelőttös, 

illetve állandó délutános teendőket látnak el. 

Fogadóórák: Az óvodapedagógusok a szülőkkel történő egyeztetés szerint zajlanak. 

Nevelőtestületi értekezletek 

 

 (Nevelés nélküli munkanapok)  

 Tartalom/téma 

 
Felelős Időpont 

1. 

Tanévnyitó értekezlet 

Az éves munkaterv megvitatása és 

elfogadása. Munkatervi, 

törvényességi, aktuális feladatok 

2019/2020. nevelési évben 

Varga Jánosné 2019. augusztus 30. 

2. 

 A munkaterv kiemelt feladatival 

kapcsolatos teendők megvitatása, 

rendezvények szervezésével 

kapcsolatos teendők.  

 

Ungerné Páger Edit 

Óvodapedagógusok 
2019. október 28. 

3. A félévi eredmények megvitatása Varga Jánosné 2020. február 7. 

4. 
Közös alkalmazotti kirándulás, 

csapatépítés. 
Varga Jánosné 2020. április 10. 

5. Tanévzáró értekezlet Varga Jánosné 2020. június 12. 

 

Tűz- és munkavédelmi oktatás a teljes munkatársi körre kiterjedően. 2019. augusztus 31. 

HACCP oktatás az érintett munkatársi körre kiterjedően. 2019. augusztus 15. 
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Ünnepeink, rendezvényeink 

Egészséghét 

megszervezése 

Gyümölcs és 

zöldségsaláta 

készítése, dietetikus 

segítségével 

Nevelőtestület 

Alkalmazotti kör 
2019. szep.16-20. 

Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda 

születésnapjának 

megünneplése 

 Közös játék, 

tevékenységek 

szervezése. 

Nevelőtestület 

Alkalmazotti kör 
2019.szeptember 20. 

Hulladékgyűjtés  
Papír és vasgyűjtés 

az iskolával együtt. 
Nevelőtestület 2019. szeptember 

Mesemondó verseny 
Mesemondás a 

Művelődési Házban.  
Nevelőtestület 2019.október 01. 

Autómentes 

világnap 

Meghatározott 

napokon minél több 

gyermek gyalog 

vagy kerékpárral 

jöjjön óvodába 

Nevelőtestület 

Alkalmazotti kör 
2019. szeptember 

Családi délután 

Közös játékok és 

versenyek a 

szülőkkel 

Nevelőtestület 

Alkalmazotti kör 
2019. november 23. 

Mikulás 
A mikulás hozza a 

csomagot 
Nevelőtestület 2019. december 5. 

Adventi készülődés 

Karácsony 

Nyílt ünnep 

Érzelmi 

ráhangolódás az 

ünnepre, a család a 

szeretet 

fontosságának 

hangsúlyozásával 

Nevelőtestület 

Alkalmazotti kör 
2019. december 22. 

Farsang 

Népszokások 

felelevenítése, 

jelmezbe öltözés, 

játékok, tánc 

Nevelőtestület 2020. február 

Március 15. 

Nemzeti ünnep 

Közös ünnepségen 

való részvétel 

Nevelőtestület 

óvodapedagógusok 
2020. március 14. 
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Sport világnap 
Különböző sport 

tevékenységek 

Nevelőtestület 

óvodapedagógusok 
2020. április 

Húsvét 

 

Népszokásokkal való 

ismerkedés 

Tojáskeresés az 

udvaron 

Nevelőtestület 2020. április 10. 

Nyílt nap az 

óvodában 

A szülők betekintést 

nyerhetnek az óvoda 

mindennapi életébe. 

Nevelőtestület 2020.április 

Anyák napja 

 

Édesanyához, 

nagymamához való 

érzelmi kötődés 

erősítése 

Nevelőtestület 2020. május 4. 

Gyermeknap 

Játékos 

tevékenységek 

biztosítása a 

gyermekek számára. 

Nevelőtestület 2020. május 24. 

Évzáró, iskolába 

menők búcsúztatása 
Ünnepi műsor Nevelőtestület 2020. május 30. 

 

Továbbképzési terv: 

Óvodánkban minden területen szakképzett munkatárs dolgozik, így személyi feltételeink 

megfelelnek a követelményeknek, törvényi előírásoknak. 

A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, 

fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelőmunka kereteiben, a gyermekekkel való 

közvetlen foglalkozások megtartásához. A pedagógus, a pedagógus-munkakör betöltésére 

jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember 1-től augusztus 31-ig, addig az 

évig, amíg be nem tölti, az ötvenkettedik életévét részt vesz a hétévenkénti továbbképzésben. 

A hétévenkénti továbbképzés legalább százhúsz órai foglalkozáson való részvétellel valósul 

meg. 
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 A nevelőtestületben több idősebb, tapasztalt óvodapedagógus dolgozik. Továbbképzési 

kötelezettség nyoc kolléganőt már nem terhel, mert betölti az 55. életévét a következő 7 év 

teljesítéséig. Minden pedagógus teljesítette a számára kötelező 7 évenként előírt 120 órát.        

TSMT fejlesztéseket végző óvodapedagógus elméleti továbbképzésének megújítását elvégezte, ősszel 

folytatódik a képzés. Továbbra is figyeljük és kihasználjuk azokat a lehetőségeket, amelyek 

szakmai megújulásunkat segítik, és programunk megvalósulását támogatják. A jövőben is 

tervezzük, hogy ellátogatunk a környező óvodákba, ahol lehetőség nyílik szakmai 

megbeszélésekre és tapasztalatcserékre. 

Tárgyi feltételek 

Pedagógiai, szakmai munkát segítő tárgyi fejlesztés: 

Helyi programunkhoz kapcsolódó, nevelőmunkát segítő eszközök, játékok, felszerelések 

pótlása, illetve beszerzése ennek figyelembevételével történik, költségvetésünk, alapítványi 

támogatások, pályázati lehetőségek kihasználásával. Tervezett beszerzéseinket a 

rendelkezésünkre álló keretekből az óvodapedagógusok a nevelési év során folyamatosan 

teljesítik. Az eszközeink bővítésében és szakmai törekvéseink megvalósításában, nagy 

szerepe van a jól működő Alapítványunknak. 

Az idei évben, a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány a tornaszobába, szeptemberben, 

óvodai mászófalat kíván építettni.  A Medgyesegyházi Település üzemeltetés Nonprofit KFT 

segítségével, a meglévő hat bordásfal, mellé öt új készült, amely szintén hamarosan 

beszerelésre kerül. A költségvetésből tornaszivacsokat készítettünk, amelyek a biztonságos 

mozgást segítik elő.  EFOP-3.9.2-16-2017-00025 „Komplex humán kapacitás fejlesztés a 

minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért” című pályázat 

keretében több továbbképzésen vettünk részt. Ennek köszönhetően mozgáskottát, és több 

mozgásfejlesztő eszközt kapunk, amelyet szintén a tornaszobában használunk majd. Az új és 

korszerű eszközök használatát meg kell tanulni, tervezzük, hogy minden óvodapedagógus 

részt vesz tanfolyamon, amely elősegíti a megfelelő és biztonságos használatot. Az udvari 

játékok további bővítése a szűkös költségvetés miatt most sem valósult meg, ezért ez továbbra 

is feladatunk. A „Magyar Faluprogram” keretén belül, pályázunk felújításra, eszközök és 

udvari játékok beszerzésére, reméljük sikeresen. 

 

A mini bölcsőde kialakításához szükséges eszközöket a törvényeknek megfelelően kívánjuk 

biztosítani. 

Szakkönyvek terén, az utóbbi években egyre inkább az ingyenesen letölthető szakanyagok 
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segítik munkánkat. 

Működésünket segítő tárgyi fejlesztés: 

Felújítások: 

Épületünk megfelelő komforttal, infrastruktúrával, rendelkezik. A csoportszobák berendezése, 

bútorzata - az óvodapedagógusi ötletességnek, leleményességnek köszönhetően - esztétikus, 

dekoratív, jól szolgálja a gyermeki tevékenységeket. A bútorzat cseréjét, LEADER 

pályázatból szeretnénk megoldani, alapítványunk segítségével. Az idei évben, 3csoportszba, a 

hozzátartozó öltözők, és két mosdó lett szakemberekkel gyönyörűen kimeszelve. Ebben a 

tanévben 2 csoportszobát az öltözőket, és az emeletet szeretnénk kifestettni. A bútorzat, 

függönyök, szőnyegek folyamatos cseréjére szükség lenne, de sajnos a költségvetésből az idei 

évben sem tudtuk megoldani, ezekre pályáztunk és várjuk az eredményt. A tornaszoba 

kialakításával, modern öltöző és felnőtt tusoló is kialakításra kerül, az előírásoknak 

megfelelően. A berendezést az idei tanévben tervezzük megvásárolni. Szükséges lenne a 

tornaszoba tárolójába polcrendszer készítése, a tornaeszközök számára. 

Sajnos intézményünk nem rendelkezik karbantartóval, pedig a mindennapi feladatok 

ellátására, nagyon fontos lenne, hiszen a bővítéssel a feladatok is nagyon megszaporodtak.  

Óvodai nevelésünk feladatai: 

Elsődleges célok:  

• A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi csoportban a 

nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása → Fókuszban a gyermekek. 

• Törvényes és színvonalas intézményműködés.  

• Az óvoda pedagógiai programjában megfogalmazott – a gyermeki személyiség komplex 

fejlesztését szolgáló - célok tudatos beépítése a tervezés, megvalósítás, értékelés és korrekció 

folyamataiba a csoportok és az egyes gyermekek szintjein egyaránt:  

1. Az értelmi fejlesztése; - tanulási motívumok, értelmi képességek fejlesztése - a segítő 

életmódra nevelés, az erkölcsi nevelés és szociális fejlesztés; szociális képességek fejlesztése.  

2. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés - az egészséges és 

kulturált személyiség fejlesztése érdekében személyes motívumok kialakítása - személyes 

képességek fejlesztése.  

3. A speciális kompetenciák fejlesztése - alkotóképesség, tehetség.  
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4. A hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése - különös tekintettel a 

veszélyeztetett, valamint a sajátos bánásmódot igénylő gyermekekre. 

Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”:  

• Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés. 

• Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van.  

• Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet.  

• Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe.  

• Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés.  

• Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés.  

• A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben 

utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség fejlődését támogatja.  

• Óvodapedagógus feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára.  

• Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési 

program megvalósítása.  

• Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a 

környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására.  

• Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és képességek 

figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. Törekedni kell a 

gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok alkalmazására. 

 

 

 

 

 

A pedagógiai munka hangsúlyos területei 
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További céljaink:  

1. A szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az óvoda nevelési / fejlesztési 

folyamatában; kapcsolatok erősítése, ezen belül a család és az óvoda együttműködési 

lehetőségeinek szélesítése. 

2. A gyermekek mérése: az óvodás gyermekek fejlődését nyomonkövető dokumentum 

alapján. 

3. Tehetséggondozás. 

4. Mozgáskotta használatának megismerése, alkalmazása. 

5. Óvodai mászófal használatának megismerése, alkalmazása. 

6. Boldog Óvoda – „Boldogságórák” tovább folytatása 

1. A szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az óvoda nevelési / fejlesztési 

folyamatában; 

A család mással nem pótolható, elsődleges szocializálós szerepét a legtöbb esetben igyekszik 

betölteni. Az óvodai nevelés elsősorban a családi nevelés kiegészítésére vállalkozik. 

A szülők óvodai életbe való bevonásának pedagógiai hatásai 

A szülők felelősségérzete megnő azáltal, hogy közvetlenül is megélik az óvodai életben az 

óvodapedagógusok felkészültségét és a gyermekük fejlesztésére tett erőfeszítéseit. Bővül 

pedagógiai, pszichológiai tájékozottságuk. Mintát láthatnak a nevelési helyzetek megoldására, 

elsajátíthatják az óvodapedagógusok attitűdjeit. Az óvodában gyermekével együttjátszó szülő 

megtanulhatja, hogyan lehet otthon is érdekes tevékenységeket szervezni. A szülő 

alkalmanként besegíthet a szervezési és gondozási feladatokba. Az együttműködés, együttes 

tevékenység során a szülők sok információt szereznek gyermekükről. A szülők érdekes 

gyűjteményeikkel gazdagíthatják a csoport tapasztalatait. A problémáikkal magukra maradó 

szülők, társakra találhatnak, bátorítást és segítséget kaphatnak az óvodai ismeretségek 

kapcsán, a hasonló sorsúaktól. Az óvoda feltételrendszerének javításában aktívabban részt 

vállnak azok a családok, amelyek jobban kötődnek az intézményhez. 

 

Hatékony együttműködés a családokkal - A család elsődleges szerepének hangsúlyozása - Az 

iskolai életmódra történő felkészítésben, az együttnevelésben tudatos együttműködés a 

gyermekek óvodába kerülésének „pillanatától” → a gyermekek egyéni fejlettségi állapotára 

épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű bevonásával. - A család részvételének minél 
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sokoldalúbb és sokrétűbb biztosítása az óvoda folyamataiba, saját gyermekeik és a 

gyermekközösségek óvodai nevelésébe. 

Az idei tanévben a szülőkkel való kapcsolattartás formáit szeretnénk hatékonyabbá tenni, és 

bővíteni, a már eddig is működő programjaink mellett. 

- Az ősz folyamán tervezünk három olyan napot, amely lehetőséget biztosít a szülőknek 

gyermekeikkel való együtt játszásra az óvodában. 

- A Karácsony és Anyáknapja ünnepségeket szeretnénk megreformálni, hogy meghittebb és 

bensőségesebb legyen, ne a gyerekek szerepeltetéséről szóljon. 

- Szülői értekezleten felmérjük a szülők igényeit, hogy mit szeretnének, milyen közös 

rendezvényt javasolnak, ahol szorosabbá tehetnénk az együttműködést. 

- Közös Családi Piknik elnevezésű programot szeretnénk bevezetni csoportonként, ahol 

szintén nagyszeű lehetőség nyílna egymás jobb megismerésére, játékos családi vetélkedőkre, 

mozgásos feladatokra. 

- A Föld Napján a virágok ültetése mellett, óvodánk közösszépítésére és közös fa 

ültetésrehívnánk mega szülőket.  

 
2. Gyermekek mérése: 

 Az óvodás gyermekek fejlődését nyomonkövető dokumentumot, közösen a nevelőtestülettel 

átdolgoztuk. Nagyon fontosnak tartjuk a gyermekek megfelelő mérését, hiszen így 

ismerhetjük meg a gyerekeket, ez a személyiségfejlesztés alapja. Az idei tanévben végezzük 

először a gyermekek mérését ezzel a dokumentummal, ezért nagyon fontos a folyamatos 

tapasztalatcsere és megbeszélés. 

3. Tehetséggondozás 

Továbbra is kiemelkedő feladataunknak tartjuk a tehetséggondozást. 

Óvodánkba a következő tehetség műhelyek működnek: 

- Vízhez szoktatás az uszodában, heti egy alkalommal a minden nagycsoportos, kéthetente 

egy alkalommal minden középső csoportos gyermek számára ingyenes  

(programunkba beépített) 

- Ismerkedés az Angol nyelvvel heti egy alkalommal minden nagycsoportos számára ingyenes 

(programunkba beépített) 

- A néptánc és népi gyermekjátékok heti egy alkalommal kerül megrendezésre, amelyet a 

szülők választhatnak, nagycsoportos gyermekeknek (délutáni foglalkozás, ingyenes) 
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- Szivacskézilabda heti egy alkalommal kerül megrendezésre, amelyet a szülők választhatnak 

nagycsoportos gyermekeknek (délutáni foglalkozás) 

- Vizuális műhely, heti egy alkalommal vehetnetnek rajta részt a tehetségígéretek minden 

óvodai csoportból. 

Az idei tanévben további tehetségműhelyt szeretnénk kialakítani, anyanyelvi fejlesztés 

céljából, amely magában foglalná a dramatizálást és bábozást. 

 

4. Mozgáskotta:  

A módszer olyan tervszerű és hatékony eszközt kínál nekünk, pedagógusoknak, amely a 

kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva, játékos módon fejleszti 

a gyerekek testi és értelmi képességeit. Nincs szükség nagy terekre, különálló üres szobára, 

akár az óvodai csoportszoba is alkalmas az eszköz igénybevételére. Sőt, már csak azért is jó 

választás a gyermekekhez közelálló, már jól ismert közegben való alkalmazás, mivel így még 

biztonságosabban, nyugodtabban ismerkedhetnek meg az eszközökkel és sajátíthatják el a 

módszer lényegét. A módszer tulajdonképpen egy komplex mozgás és személyiségfejlesztő 

program. A széleskörű játékos fejlesztési formák megteremtik annak lehetőségét, hogy 

minden gyermek sikerélményhez jusson, ami további motivációs bázisul szolgál a gyerekek 

fejlesztésében. A Mozgáskotta módszer során használt eszközök természetes anyagokból 

készültek, színben, formában gazdagok és a velük való tevékenykedés a gyerekek számára 

rendkívül élvezetes élményt nyújtanak. A szín és alakfelismerésben nagy segítséget 

jelentenek a marokzsákok, kottalapok, dobogók. A mozgásfejlesztésben óriási szerepe van a 

láb- és forgójeles kottalapoknak, dobogóknak, gerendáknak, melyek segítségével a járás, 

szökdelés különböző formái síkban és térben rögzített tervszerű mozgásos feladatokat 

biztosítanak a gyerekek számára. A jobb és baloldal következetes színjelölése – kottalapokon, 

karpántokon – az oldaliság észrevétlen fejlődését biztosítja. A kottalapokon elhelyezett, a 

kartartást szimbolizáló állatfigurák az utánzó feladatokon túl, a felső végtagok térbeli 

helyzetét mutatják. A lábjeleken lévő pontok a számolási készség fejlődést, a számfogalom 

megszilárdulását segítik. Számos egyéb, a gyermekek egész személyiségére kiható fejlesztést 

tudunk általa végezni.  

Az idei tanév egyik kiemelt feladata, a módser megismerése, és alkalmazása a 

mindennapokban. 

5. Óvodai mászófal:  

Speciálisan óvodásoknak tervezve, 2,5 méter magas, szabadon álló mászófal, amely kiválóan 

alkalmas a szenzormotoros érzék fejlesztésében. A mászófal felületén, elhelyezhetőek 

különböző információs táblák, melynek segítségével motiválhatók a gyermekek a napi 
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foglalkozások alkalmával. A foglalkozások lehetnek a kézügyességet fejlesztő játékok, (a 

kapaszkodás közben játékok cserélgetése a mászó társsal stb.). A tanulást szorgalmazó 

foglalkozások, a számok, betűk, formák felismerése a kifüggesztett információs táblákon 

melyeket párosíthatnak, halmazokba rendezhetnek stb. A gyerekeket számtalan izgalmas 

játékkal, fejlesztő alkalmazással motiválhatjuk. A óvodai fal egy sokrétű fejlesztő eszköz 

mellyel egyidejűleg fejleszthetjük a fiatal elmét és a megerősítésre váró testet. Igyekszünk az 

idei tanévben a használatát minél jobban megismerni és alkalmazni. 

6. Boldogságórák 

A hónapok alatt megismert boldogságfokozó technikák gyakorlása megerősített minket 

abban, hogy a pozitív élmények átélése pozitív érzelmeket vált ki, és ez segít abban, hogy a 

kis közösségünkben mindenki jól érezze magát, és szeressenek együtt lenni és együtt 

tevékenykedni. Jó érzés látni, hogy az óvodás gyerekek milyen szeretettel, kedvességgel, 

kíváncsisággal fordulnak egymás, és a felnőttek felé is. A gyerekek szívesen beszélnek 

vágyaikról, álmaikról, érzelmeikről, érdekli őket a mások érzelmi állapota is. 

Mindennapjainkba beépültek a testi érintéshez kapcsolódó játékok, mely a személyes 

kapcsolatokat tovább erősíti. A játékok ahhoz is hozzásegítik a kicsiket, hogy a különböző 

szituációkban kipróbálhassák a felmerülő problémák megoldásának lehetőségeit. Nagyon 

örülünk, hogy mi is alkalmazhatjuk ezeket a technikákat, amely során a mi személyiségünk is 

sokat változott, és nagy segítség a gyerekek kíváncsi, pozitív, boldog világszemléletének 

kialakításában is, hogy egy Jobb Világot hozzunk létre!  

Pedagógus minősítések lebonyolításából adódó feladatok 

A törvényi előírásoknak, szabályozásoknak megfelelően minden pedagógusnak minősítési 

eljárásban kell részt vennie, ezt figyelembe véve az Oktatási Hivatal által előírt 

kötelezettségnek eleget téve, óvodapedagógusaink közül a tanévben:  

Pedagógus I.-ből pedagógus II. kategóriába, a minősítésre jelentkezett 2 óvodapedagógus.  

Pedagógus II.-ből Mesterpedagógus minősítésre jelentkezett 1 óvodapedagógus. 

 

- Feladatuk, hogy segítsük a minősítéssel érintett kollégák felkészülését a minősítésre, 

folyamatosan figyelemmel kísérjük az OH e tárgyban megjelent ajánlásait, tájékoztatóit. 

Feladatunk, hogy információkkal, tanácsokkal segítsük a pedagógusokat a pedagógus 

portfólió összeállításában. Két óvodapedagógusunk már tavasszal minősült, nagyon jó 

eredménnyel, amire rendkívül büszkék vagyunk. Három pedagógus minősítésére az ősz 

folyamán kerül sor. 
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A minősítési eljárás során a bizottság a pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg, 

a pedagógus tevékenységéről kapott dokumentumok és a személyes tapasztalatok alapján. 

 

Gyermekvédelem kiemelt feladatai  

- Nehéz helyzetbe került gyermekekhez a szakemberek megkeresése, a speciális gondozás 

segítése, jelzés a megfelelő szervezet felé.  

- Szükség esetén esetmegbeszélés kezdeményezése óvodapedagógusokkal, szülőkkel, 

társadalmi szervezetekkel.  

- A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek felmérése a csoportvezető 

óvodapedagógusokkal együtt, ezek alapján nyilvántartás készítése, vezetése.  

- A gyermekek fejlődésének figyelemmel kisérése, a veszélyeztetettség kialakulásának 

megelőzése.  

- Kapcsolattartás, együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal és szükségszerűen más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal (Gyámhatóság, Pedagógiai Szakszolgálat, 

Családsegítő Központ, Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Rendőrség, iskola stb.)  

- Esetmegbeszélések a csoportvezető óvodapedagógusokkal és a társadalmi szervezetekkel.  

- Jelzés a megfelelő segítő szervezet felé.  

- Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, 

veszélyeztető tényező megléte esetén jelzés a megfelelő szervezet felé.  

- A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásának, az önkormányzat helyi 

rendeleteinek figyelemmel kísérése. 

 

 Tanügy igazgatási feladatok:  

 - A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció folyamatos vezetése, szülők 

tájékoztatásának dokumentálása  

- Az igazolatlan hiányzások minimalizálására törekvés, HHH-s szülők azonnali értesítése   

- Logopédiai szűrés megszervezése 

A munkáltatói, gazdálkodási tevékenységek tervezése:  
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- A logopédia, gyógytestnevelés, SNI és a BTM-N-es gyermekek fejlesztésének 

megszervezése, terembeosztások  

- Pályázatok figyelése, a régebbiek fenntartása, dokumentálása  

- A hiányzó, vagy pótlásra szoruló eszközök, felújítási szükségletek jelzése a fenntartónak 

 

Ügyviteli, statisztikai feladatok 

 Ismétlődő feladatok (hónapra lebontva)  

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Szeptember 

Új gyerekek fogadása 

Beszokatás  

Csoportnapló elkészítés 

Felvételi mulasztási napló előkészítés 

Munkaközösségek munkatervének elkészítése 

Munkaköri leírások felülvizsgálata, előkészítése 

Munkaidő, munkarend beosztások 

Nevelési Tanácsadó Vizsgálatainak beindítása 

Gyermekvédelmi felelős munkaterve 

Logopédiai felmérések 

Gyógypedagógiai, TSMT vizsgálatok 

Gyermekvédelemhez szükséges adatszolgáltatás, 

gyermekvédelmi munkaterv, esélyegyenlőségi 

terv 

Pedagógus ig.-ok érvényesítése 

Munka és tűzvédelmi oktatás  

 

GKM rendelet alapján a játszóudvar 

minősítésének felülvizsgálata 

 

Vízhez szoktatás, úszás előkészítése 

 

 

Folyamatos /óvodapedagógusok/ 

Folyamatos / óvodapedagógusok/ 

2019. szept. 30. / óvodapedagógusok/ 

2019. szept. és utána folyamatos / óvodaped./ 

2019. szept. 1. és folyamatos / óvodaped./ 

2019. szept. 30. /óvodavezető-h., mk. vezetők/ 

 

2019. szept. 15. /óvodavezető h./ 

2019. szept. 15. / óvodavezető-helyettes és fejlped 

2019. szept. 15. /óvodaped.,  óvodavezető-h./ 

2019.szept 30. /logopédus/ 

2019. szept. 30/gyógypedagógus, TSMT terapeuta 

2019. szept. 30. /pedagógiai assz., óvodaped./ 

2019. szept. 30. /gyermekvédelmi felelős 

 

2019. szept.15./ óvodatitkár/ 

2019. szept. 15./ óvodavezető, tűz és 

munkavédelmi felelős/  

2019. szept.30. óvodavezető-helyettes  

2019. szept.30. /Oravecz Gábor/ 
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Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Október  

Statisztikai létszámjelentés 

 Szülői értekezletek 

Szülői Szervezet alakuló ülése, munkatervének 

elkészítése 

TSMT, logopédia, fejlesztések beindítása 

 

Logopédiai, TSMT,Gyógyp. szülői értekezlet 

Hitoktatás megszervezése, beindítása 

Angol nyelvoktatás megszervezése, beindítása 

 

Néptánc beindítása 

Román nyelvoktatás megszervezése, beindítása 

Tűzriadó próba 

 

2019. okt. 15. /óvodavezető-helyettes, óvodatitkár/ 

2019. okt. 21-ig/óvodapedagógusok/ 

2019. okt.. 21. /Szülői szerv. koordinátor/ 

 

2019. okt. 1. /fejlesztő pedagógusok, TSMT 

terapeuta, logopédus, óvodavezető-h/ 

2019 okt. 15. /logopédus,gyp, TSMT t./ 

2019. okt. 01./ óvodavezető- hitoktatók/ 

2019. okt.1. /óvodavezető h.- angol/ 

 

2019. okt. 1 /óvodavezető h.-néptánc/ 

2019. okt.1. /óvodavezető h.- román/ 

2019. október 30. 

 

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

November  

Tanügy igazgatási, nevelési dokumentumok 

ellenőrzése 

Költségvetéshez, bérek, változások előkészítése 

 

 

 

 

2019. nov. 29. /óvodavezető-h. 

  

 

2019. nov. 29. óvodavezető-h, óvodatitkár 
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Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

December  

Selejtezés, előkészület a leltárra 

Költségvetés készítése  

(Az éves karbantartási terv elkészítése) 

Bérek elkészítése a költségvetéshez 

GKM rendelet alapján a játszóudvar 

minősítésének vizsgálata 

DIFER 

 

2019. dec. 31. /óvodatitkár/ 

2019. dec. 15. /óvodavezető-h. 

óvodatitkár, karbantartó/ 

2019. dec. 15. /óvodavezető-h. óvodatitkár/ 

2019. dec. 31. /óvodavezető, karbantartó/ 

2019. dec. 31.-ig 

 

 

 

 

 

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Január 

Szülők jezése a tanköteles gyermekek, további 

óvodai neveléséről 

Irattározás   

Éves irattár és iktatás előkészítése 

Nevelési Tanácsadó Iskolaérettségi vizsgálat 

Leltárkészítés 

Költségvetés elkészítése, elfogadása 

 

2020. jan. 15. óvodaped. óvodavez. 

2020. jan. 15. / óvodavezető-helyettes,óvodatitkár/ 

2020. jan. 01. / óvodavezető- helyettes / 

2020. jan. 15. /óvodaped. óvodavezető-helyettes  

2020. jan. 30. /óvodatitkár/ 

2020. jan. 30./ óvodavezető h., óvodatitkár / 

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Február  

Óvodai dokumentumok ellenőrzése 

(tanügyi igazgatási) 

Előzetes egyeztetés a következő évi beiskolázási 

terv elkészítéséhez 

 

2020. febr. 28. /óvodavezető-helyettes / 

 

2020. febr. 15. /óvodavezető-helyettes, érintett 

kollégák/ 
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Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Március 

Beiskolázási terv készítése 

 

 

2020. márc. 31. /óvodavezető-helyettes/ 

 

 

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Április  

Beíratási dokumentumok előkészítése 

Beíratás 

Szülői értekezletek 

Iskolába menő gyermekekről óvodai 

szakvélemények kiadása 

 

GKM rendelet alapján a játszóudvar 

minősítésének vizsgálata 

HACCP önellenőrzésiterv, fogyasztói 

elégedettség mérés 

 

2020. ápr. 15. /óvodavezető-helyettes/ 

2020. ápr. 30. /óvodavezető-h./ 

2020. ápr. 30. /óvodapedagógusok/ 

2020. ápr. 15. /óvodapedagógusok, óvodavezető-

helyettes/ 

 

2020. ápr. 30. /óvodavezető-helyettes, 

karbantartó 

2020. ápr. 30./ óvodavezető-helyettes 

 

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Május   

Szülői értekezlet az iskolába menő 

nagycsoportosoknak 

Óvodai felvételről döntés 

 

Szülői Szervezet záró értekezlet 

Szabadságolási terv elkészítése 

 

Üzemorvosi alkalmassági vizsgálatok 

megszervezése 

 

2020. máj. 30. résztvevők: óvodapedagógusok, és 

tanító nénik  

2020. máj. 31. /óvodavezető-helyettes/ 

 

2020. máj. 31. /SZ. SZ. koordinátor/ 

2020. máj. 31./óvodavezető- helyettes, megbízott 

óvodapedagógusok./ 

2020. máj 31./ óvodavezető-helyettes, 

óvodatitkár/ 
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Hónap/ Feladat 
Határidő/Felelős 

Június 

Csoportelosztás 

Óvodai felvételi határozatok megküldése 

Fejlődést nyomon követő dokumentáció 

Csoportnapló ellenőrzése, /projektek 

megvalósulásai, egyéni értékelések stb../ 

Következő évi munka előkészítése 

Nyári karbantartási feladatok közvetlen 

előkészítése 

Beszámolók bekérése /óvónőktől: 

csoportnaplóban „nevelés-tanulás értékelése”c. 

részében rögzítve/ 

 

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

 

 

2020. jún. 05. /óvodaped., óvodavezető-h../ 

2020. jún. 30. /óvodavezető-helyettes/ 

2020. jún. 15. /óvodapedagógusok/ 

2020. jún. 15. /óvodavezető-helyettes/ 

 

2020. jún. 30. /óvodavezető-helyettes/ 

2020. jún. 30. /óvodavezető-h., karbantartó/ 

 

2020. jún. 05. /munkaközösség vezetők, 

gyermekvédelmi felelős, logopédus, TSMT 

terapeuta, fejlesztő pedagógusok, SZ. SZ. vezető, 

óvodapedagógusok/ 

2020. jún. 30. /óvodavezető-helyettes/ 

 

Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Július  

Karbantartási munkák 

A mérések összesítése óvodai szinten  

Nagytakarítások elvégzése 

 

/karbantartók, óvodavezető-helyettes/ 

/óvodavezető-helyettes/  

2020. aug. 31. /dajkák/ 
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Hónap/ Feladat Határidő/Felelős 

Augusztus  

Szülői értekezlet az óvodába érkező gyerekeknek 

Éves munkaterv elkészítése 

Tanévnyitó értekezlet 

Adminisztrációs feladatok elvégzése 

(szerződések, étkezési nyilvántartók, 

csoportnaplók, felvételi mulasztási napló fejléce, 

csoportlisták elküldése,) 

 

2020. aug.26. /óvodavezető-helyettes/ 

 

2020. augusztus 31. /óvodavezető-helyettes/ 

 

2020. augusztus 31. /óvodavezető-helyettes/ 

2020. augusztus 31. /óvodatitkár, óvodavezető-

helyettes/ 

 

 

 Nevelőtestület együttműködése 

 

Szükség szerinti rendszerességgel megbeszéléseket tartunk, melynek részei az 

esetmegbeszélések, aktuális problémák, pedagógiai véleménynyilvánítások. 

Az óvoda dolgozói 

A jó munkahelyi légkör, a csoportszellem alkalmas az alkotó munkastílus megvalósítására. 

A jó munkahelyi légkör feltételeinek megteremtésére továbbra is törekszem: 

Világos, jól kialakított feladatok 

Reális megvalósítható célok 

Megfelelő információáramlás 

Szakmai igényesség 

Egymás iránti odafigyelés, segítő szándék 

Megfelelő konfliktuskezelés 

Ellenőrzést követő, reális segítő szándékú értékelés 

Az intézmény partneri kapcsolatai 

Az óvodai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az óvoda vezetőségének állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:  

Közvetlen partnereink: Gyermek, Szülő – család, Az intézmény dolgozói, Általános Iskola, 

Fenntartó, Egészségügyi Szakszolgálatokkal, Étkezést biztosító 

Közvetett partnereink: Pedagógiai Szakszolgálatok, Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat, Közművelődési Intézmény, Nemzetiségi Önkormányzatok, helyi Egyházak 
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Az óvoda és a gyermek  

Megvalósítás feladata: 

 - Derűs, nyugodt légkör biztonságos kialakítása. 

-  Minőségi munka végzése. 

 - Szeretetteljes nevelési attitüd kialakítása.  

- Befogadási időszak zökkenőmentes megszervezése.  

- A gyermeki jogok tiszteletben tartása. 

 - Egyéni sajátosságok figyelembe vétele, egyéni bánásmód alkalmazása minden gyermek 

esetében.  

- Tevékenységformák változatos, színes megszervezése, szabad játék biztosítása.  

- Közös élmények, rendezvények megvalósítása. Egészségmegőrzés. 

 Kapcsolattartás lehetőségei: 

 - Nyílt napok, közös játék (ismerkedés). 

 - Befogadás, beszoktatás. 

 - Családlátogatás, igény és szükség szerint. 

 - Az óvodai élet mindennapos és különleges tevékenységei alatt való együttlét. 

 - Egyéni differenciált fejlesztés. 

 - Közös ünnepeken való részvétel. 

 - Jeles napok, hagyományok ápolása. 

 - Programok, séták, kirándulások szervezése.  

 

 

 

Az óvoda és a család  

A megvalósítás feladata:  
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- Szülői értekezlet keretében a szülők maximális tájékoztatása az óvoda pedagógiai 

programjáról. 

 - A szülők elvárásainak, igényeinek megismerése, ezekhez való ésszerű és rugalmas 

alkalmazkodás. 

 - A gyermekhez fűződő meleg érzelmi viszony és biztonságot árasztó, befogadó légkör 

kialakítása. 

 - Nyitott óvónői hozzáállás, amely lehetővé teszi a szülő számára a betekintést. 

 - Információáramlás lehetőségének biztosítása, megvalósítható szülői javaslatok támogatása.  

 - Szülői Közösség létrehozása, hatékony együttműködés, erősítve a kezdeményező, 

koordináló szerepüket 

- A családban és az óvodában folyó nevelési sajátosságok kölcsönös megismerése a 

különbözőség elfogadásnak közvetítése.  

- A családok sajátosságainak, szokásainak figyelembe vételével a segítség családhoz illesztett 

megoldásainak keresése, az intervenciós gyakorlat érvényesítse.  

- A családi nevelés hiányosságaiból eredő hátrány csökkentése érdekében a szülőkhöz való 

közelítés oly módon, hogy abból egyértelműen a segítőkészség és az együttműködés szándéka 

tükröződjön.  

- A szülők környezettudatos magatartásának befolyásolása szokás- normarendszer 

elfogadtatása. 

 Közös programok: Szülőkkel együtt szervezett rendezvények, ünnepek, kirándulások, 

családi nap, nyíltnapok, (Adventi készülődés, gyermeknap, stb.), ünnepek előtti készülődés.  

Szülői értekezletek 

Tartalom: Házirend ismertetése. A nevelési év indításának aktuális kérdései. Ismerkedés a 

Pedagógiai Programmal, éves tervvel. A Szülői Szervezet tagjainak megválasztása. 

Felelős: Varga Jánosné 

Ideje: 2019. szeptember  

 

Tartalom: Beszoktatás tapasztalatai. Szokás- és szabályrendszer alakulása. Az óvoda életével 

kapcsolatos információk megbeszélése.  

Felelős: Csoportban dolgozó óvodapedagógusok 



28 
 

Ideje: 2020. január  

 

- Tartalom: Gyermekek iskolaérettsége. Folyamatos fejlődés nyomon követése.     Nevelési 

kérdések, aktuális programok megbeszélése 

Felelős: Csoportban dolgozó óvodapedagógusok 

Ideje: 2020. április 

Az SZSZ választmány általában 2 alkalommal tart megbeszélést, illetve minden olyan 

esetben, amikor a gyermekeket érintő változások következhetnek be.  

 

Az óvoda és iskola  

Megvalósítás feladata:  

 - Az iskolakészültséget támogató pedagógiai munka (tanulási képességek, 

kulcskompetenciák, egyéni differenciált képességfejlesztés). 

 - Képességfejlesztő programok megvalósítása (fejlesztő team, Difer mérés értékelése).  

 - Tanulási zavarok kialakulását megelőző módszerek alkalmazása (Dyslexia megelőző 

programok, korszerű tanulási munkaformák, konfliktuskezelési technikák).  

 - Az iskolakezdés segítése (tanítónők megismerése, nyílt napok, közös kirándulások).  

 - Közös szabadidős programok szervezése  

 - Gyermekek fejlődésének után követése (Difer mérés kontrollja az iskolában).  

Kapcsolattartás lehetőségei: Látogatások, tapasztalatcserék, közös programok, bemutatók, 

fórumok, egymás rendezvényein való részvétel. 

Az óvoda és a fenntartó  

Megvalósítás feladata: 

 - Jól működő intézményi struktúra fenntartása. Gazdaságos, törvényes működés. Pontos 

adatközlés, határidők betartása. 

 

 Kapcsolattartás lehetőségei: 

 - Állandó információcsere a fenntartó és az intézményvezető között. Beszámolók írásban, 

szóban, e-mailben. Ellenőrzés, értékelés, betekintés.  
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Az óvoda és az Egészségügyi Szakszolgálatok  

Megvalósítás feladata:  

- A gyermekek egészségügyi állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, szülők 

tájékoztatása. 

 - Szűrővizsgálatok elvégzésének biztosítása óvodán belül, szülői beleegyezéssel.  

 - Adminisztratív tevékenységek pontos vezetése.  

Kapcsolattartás lehetőségei:  

- Alkalmanként esetmegbeszélések.  

- Orvosi szűrő vizsgálatok.  

- Együttműködés a védőnővel: 

- A gyermekek óvodai beíratásának támogatása, segítése.  

- Korai képességgondozással kapcsolatos tanácsadás.  

- A gyermekek egészségügyi szűrése.  

- Gyermekorvosi-szakorvosi vizsgálat kezdeményezése. 

 - Rendszeres tisztasági vizsgálat elvégzése.  

Az óvoda és a Szakszolgálatok  

Megvalósítás feladata: 

 - A problémák, tanulási nehézségek, részképesség zavarok felismerése, kiszűrése, 

dokumentálása. 

 - Szakszerű jellemzések elkészítése. 

 - A gyermek irányítása megfelelő szakszolgálathoz. 

 - Hatékony team munka végzése a gyógypedagógussal, logopédussal és a gyermekvédelmi 

felelőssel. 

 - Egymás kölcsönös tájékoztatása. (szülő – óvónő – szakszolgálat)  

- Az óvodapedagógusok folyamatos kapcsolattartása a logopédussal a beszédfejlesztő 

foglalkozások megtartása érdekében. 
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Kapcsolattartás lehetőségei: 

 - esetmegbeszélés, mérések, 

 - szakmai konzultáció,  

 - előadásokon való részvétel,  

 - vizsgálat kérelem, szakvélemények kiadása,  

 - fejlesztési tervek dokumentációinak ellenőrzése,  

 - intézményi látogatások, vizsgálatok, szükség szerint szakember biztosítása.  

Az óvoda és a Gyermekjóléti – Családsegítő Szolgálatok  

Megvalósítás feladata: 

- Szükség esetén esetjelzés.  

- Étkezési kedvezmény lehetőségeinek közvetítése (a beíratást követően). 

 - Eseti támogatás közvetítése.  

 - Nyári étkeztetésben való részvétel közvetítése.  

 - Adományokra szorulók jelzése.  

 - Esetmegbeszélések, közös családlátogatás. 

 - Jelzőrendszer működése. 

 - Szülők támogatása.  

Kapcsolattartás lehetőségei: - esetmegbeszélés, szakmai konzultáció, előadásokon való 

részvétel, intézményi látogatások, vizsgálatok, szükség szerint szakember biztosítása.  

 

 

 

Az óvoda és a Közművelődési Intézmény  

Megvalósítás feladata: 

 - A közművelődési intézménnyel való folyamatos kapcsolattartás. 
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 - Az előadásokon való részvétel a gyermekeket közösségi tapasztalatokhoz, élményekhez 

juttatja.  

- Bábszínházi és élő előadásokon, a gyermekek életkorának megfelelő kiállításokon, 

tárlatokon, könyvtári látogatásokon való részvétel. 

 - Az óvoda ünnepségeinek, rendezvényeinek megtartása. 

 - A város rendezvényin való részvétel.  

Kapcsolattartás lehetőségei: Látogatások, tájékoztatás, rendezvényeken való részvétel, 

megbeszélések, értekezletek.  

Nemzetiségi Önkormányzatok  

-  Az óvoda a kapcsolatok kialakításában és fenntartásában többnyire kezdeményező, de 

fogadó kész bármilyen, a gyermekek érdekében történő programra. 

- Évente történik felmérés a szülői igényekről, s ennek alapján biztosítjuk a nyelvoktató 

számára a helyet és az időt.  

Az óvoda és az egyház 

Figyelembe vesszük a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló rendelkezést, amely 

óvodánkban lehetőséget biztosít, speciális szolgáltatások keretében hittan igénybe vételére. 

Évente történik felmérés a szülői igényekről, s ennek alapján biztosítjuk a hitoktató számára a 

helyet és az időt. Az együttműködés tartalma (igény esetén): 

 - Heti rendszerességgel hitoktató foglalkozásszervezése az óvodában. 

 - Ünnepek hangulati előkészítése. 

 - A hitoktató és az egyház vezetőjének részvétele az óvodai rendezvényeken  

 

 

 

Feladatok végrehajtásának ellenőrzési terve  

Valamennyi csoportot érintő ellenőrzések szempontjai:  

Az óvodapedagógusok feladatai a nevelőmunka dokumentálásával kapcsolatban: 
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- félévenkénti nevelési terv- félévenkénti értékelés 

- az évszaknak megfelelő napirend és szervezési feladatok 

- csoportnapló naprakész vezetése  

- statisztikai adatok pontos vezetése 

A gyermekek fejlődésének megfigyelését szolgáló dokumentumok folyamatos vezetése, 

szülői tájékoztatás félévente. 

Szülői értekezletek, fogadó órák megtartása.  

Pedagógiai célú nyílt napok szervezése. 

Ünnepélyeken, gyermeki élet eseményeivel kapcsolatos rendezvényeken való részvétel. Az 

óvoda hagyományainak összehangolása a szülői igények figyelembevételével. Egyéni 

megbízatások vállalása, arányos teherviseléssel – a törvényi előírásoknak megfelelően. 

Ellenőrzési szempontok, ajánlások: 

A Pedagógiai program és az éves munkaterv megvalósítása során át kell gondolni, és 

törekedni kell arra, hogy megmutatkozzanak a gyermek-, és tevékenységközpontúság és a 

játékosság jellemzői az óvodapedagógusi munkánkban.  

A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek biztosítása.   

A pedagógiai légkör megteremtésekor az otthonosság, a szeretetteljesség, a nyitottság, a 

családias, előítélet-mentesség legyen jellemző.    

A meghittségre, a gyermekek aktuális és változó szükségleteinek felismerése, elfogadása és 

kielégítésére törekvés domináljon.   

A gyermek-gyermek kapcsolatban igyekezzünk barátságosságot, udvariasságot, elfogadást, 

empátiát, toleranciát kialakítani.   

A gyermeki szükségletek kielégítése során azokat az értékeket kell beépíteni, amelyek a 

nevelés folyamatában valóban hosszútávon értékesnek mutatkoznak.   

Rugalmas napirend biztosítása, amely megfelel a gyermekek életritmusának.  

A fejlesztő szándék a gyermek tiszteletére és megismerésére épüljön, az önfejlődés 

feltételeinek megteremtésével, a fejlődés inspirálásával.   

Biztosítsuk a kötetlen, szabadon választott tevékenységeket a feltételek megteremtésével, 

kínálással, invitálással, a meglévő tevékenységekbe való bekapcsolódással, a benne lévő 

tapasztalatszerzési lehetőségek kihasználással.  

A gyermekek szabadságának biztosítása a szabad játékválasztásban, tevékenységek 

választásában, részvételben, szemlélésében, a megnyilatkozásban és a kipróbálásban.  

Az alkotás, felfedezés, az önállóság, az öntevékenység, a próbálkozás és a tévedés lehetősége 

adott – e?  

Nyugodt, felfedező, önálló próbálkozást inspiráló légkör biztosítása.  



33 
 

A másság, egyediség, a gyermekek sajátos igényei és természetesen a sajátos nevelési igények 

felismerése és fejlesztése.   

A családok és az óvoda kapcsolatában a kölcsönös együttműködés kialakítására és a jó 

kapcsolat megőrzésére törekvés.   

Az ünnepek élményszerű megszervezése.   

A tisztességes, korrekt munkavégzés, a tevékenységek áttekinthetősége, elszámoltathatóság és 

a vezetés és a munkatársak, partnerek közötti kapcsolat.  

Fő cél a szabályszerű, etikus, gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés. 

Vezetői ellenőrzések az alábbi szempontok szerint valósulnak meg:   

A pedagógus személyisége, attitűdje?   

A pedagógiai program megvalósítása a csoportban?   

Kapcsolat a csoportban tevékenykedő dajkával?   

Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzést, a saját élményeken alapuló 

ismeretszerzést?   

Épít-e a gyermekek természetes kíváncsiságára?   

Milyen viszonyt alakított ki a gyermekekkel?   

Figyelembe veszi-e az adott gyermek aktuális fejlettségét, differenciál-e?  

A módszerek, a hely, az idő megválasztása az adott tevékenységet hogyan szolgálta?  

A szervezési, előkészítési feladatok megfelelő színvonalon valósultak-e meg,   

Megfelelően motiválta-e a gyermekeket?  

A dajkák munkájának szakmai ellenőrzési szempontjai   

Tisztaság a csoportszobában és a kiszolgáló helyiségekben?  

Tálalás, az étkezés segítése.   

Higiéniai szabályok betartása.   

Kapcsolat az óvónőkkel.  

Kapcsolat a gyermekekkel.  

Munkaidő pontos betartása.  

Gyermekszerető magatartás.   

Környezetvédő magatartás. 

 

A pedagógiai asszisztens szakmai munkájának ellenőrzése: 

 Hogyan, milyen módon kapcsolódik be a csoport életébe? 

 Hogyan vesz részt a gondozási tevékenységekben? 

Az óvónővel való együttműködés módja. 

Kapcsolata a gyermekekkel. 
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 Munkaidő pontos betartása. 

Gyermekszerető magatartás. 

 Adminisztráció végzése. 

A konyhai dolgozók munkájának ellenőrzési szempontjai:  

Higiénés szabályok betartása, a konyha tisztasága, az ételkezelés szabályszerűsége, a HACCP 

előírásainak megfelelő működés biztosítása.  

Az étel időben való elkészítése, a munka megfelelő elosztása.  

A tűz és munkavédelmi előírások betartása szabályszerű-e? 

Munkaidő pontos betartása. 

                                                          Ellenőrzési tervek 

Belső ellenőrzésre jogosult az óvoda vezetője, a helyettes és a szakmai munkaközösségek 

vezetői 

Időpont Érintettek Ellenőrzés tárgya 

Szeptember 

Óvodapedagógusok 

Csoportdokumentációk 

vezetése  

Étkezések nyilvántartása. 

Beszoktatás 

Szülői értekezlet 

Dajkák 

Az óvodapedagógusokkal 

való együttműködés, 

beszoktatás elősegítése 

Takarítás 

Október 

Óvodapedagógusok 

Csoport dokumentációi, a 

gyermeki fejlődés nyomon 

követése 

Munkaidő nyilvántartás 

vezetése 

Dajkák 

Egyéni megbízatások 

Általános rend és tisztaság 

Munkaidő nyilvántartás 

vezetése  

Óvodát érintő feladatvégzés 

összehangolása 

November Óvodapedagógusok 
Foglalkozások, 

tevékenységek ellenőrzése 
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Dokumentáció 

Étkezések nyilvántartása 

Hiányzások nyilvántartása 

Dajkák A nevelőmunka segítése 

December 
        Óvodapedagógusok VEZETÉSI ÁTVIZSGÁLÁS 

Dajkák 

Január 
       Óvodapedagógusok 

Szülői értekezlet, gyermekek 

egyéni értékelése 

Iskolaérettség 

dokumentáció 

Dajkák Intézmény takarítása, zárása 

Március 

        Óvodapedagógusok 

Dokumentáció 

Egyéni megbízatások 

teljesítése 

Dajkák 
Egyéni megbízatások 

teljesítése 

Április 

       Óvodapedagógusok 

Foglalkozások, 

tevékenységek ellenőrzése 

Gyermekcsoportok 

neveltségi szintje 

Dokumentáció 

Dajkák Nevelőmunka segítése 

Konyha 
Ételek adagolása, előírt 

dokumentumok vezetése 

Május-június 
 BELSŐ- és KÜLSŐ 

VIZSGÁLAT! 

 

 

Pedagógiai látogatási – ellenőrzési terv 2019-20.- as 

nevelési év 

 

Téma Időpont Ellenőrzés helye Ellenőrzést végzi 

Az új nevelési év 

előkészítése a gyermekek 

fogadására. Személyi, tárgyi 

2019. augusztus 

31. 
minden csoportban vezető óvónő h. 
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környezet áttekintése 

A nevelési év indítása. 

Beszoktatás, visszaszoktatás 

folyamatossága. 

Munkafegyelem alakulása. A 

gyermeki tevékenységek 

feltételeinek biztosítása a 

csoportokban. A napirend 

kialakítása, a befogadás 

szervezése. 

2019. szeptember-

október 
minden csoportban vezető óvónő h. 

Dokumentációk pontos, 

időszerű vezetésének 

ellenőrzése. A gyermekek 

szabály- és 

szokásrendszerének 

alakulása. 

2019. november minden csoportban vezető óvónő 

A csoportokban folyó 

fejlettségmérés, 

tervezőmunka vizsgálata a 

dokumentumok alapján. 

2019. november minden csoportban 
munkaközösség 

vezető 

Iskolaérettségi vizsgálatok 

kérése, ezzel kapcsolatos 

ügyintézés. 

2019. december minden csoportban vezető óvónő 

Tanköteles gyermekeknél 

óvodai szakvélemények és 

ezzel kapcsolatos ügyintézés. 

2020. április minden csoportban vezető óvónő 

 

 A személyes kapcsolatok minőségének megalapozása és fenntarthatósága azt kívánja tőlünk, 

hogy az eddigieknél még inkább tudatosak, tervszerűek és hatékonyak legyünk. Mindeközben 

gondolatban is a lehető legtöbb időt töltsünk a gyermekeinkkel. Hogy megfeleljünk ennek a 

saját elvárásnak, egyrészt körültekintően kell mérlegelnünk az intézményi és egyéni feladatok 

felvállalása és elosztása során, másrészt a kapott és vállalt feladatokat mindenkinek a tőle 

telhető legjobb minőségben kell megvalósítania. A 2019-2020 nevelési évben továbbra is 

hangsúlyt kívánunk helyezni szakmai szervezetünk további fejlesztésére. Célunk az, hogy 

minden munkatárs tudása legjavát adva, intézményi céljaink és feladataink elérésében aktív, 

eredményes, és elégedett legyen. Saját gyermekeik és a csoportközösségek együttnevelése 
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érdekében a szülők támogató jelenlétére és együttműködésére továbbra is számítunk. 

Kívánom, hogy családias környezetben és hangulatban, ki-ki tudása és képessége szerint 

erősítse óvodánk eredményeit és hírnevét. 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. augusztus 31. 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Varga Jánosné 

intézményvezető 
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Mellékletek 

JÁTÉKOS ISMERKEDÉS AZ ANGOL NYELV  

 

2019/2020 nevelési éves 

 munkaterv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Ungerné Páger Edit 
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Ismerkedés az angol nyelvvel az óvodában 

 

Hatékony lehet-e a kisgyermekkori nyelvtanulás? Miért kell már óvodás korban „felesleges” 

információkkal traktálni szegény gyermeket? Mennyi terhelést bír egy 2-3 éves kisgyerek? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülhetnek fel egy felelősségteljes, odaadó szülőben, aki a 

legjobbat szeretné a gyermekének. 

Nem mondok újdonságot azzal, hogy minimum egy idegen nyelv ismerete – az anyanyelven 

kívül – a mai világban szinte nélkülözhetetlen. Sokan úgy gondolják, nem kell a 

kisgyermekeket idejekorán plusz ismeretanyaggal terhelni, úgysem jegyez meg belőle 

semmit… 

A gyermek és felnőtt nyelvtanulása között komoly különbségek vannak. Az idegen nyelvi fejlesztés 

kisgyermekkorban az anyanyelv elsajátításához hasonló, nem tudatos folyamat, fő célja a 

nyelvhasználat, nem pedig a helyes, nyelvtanilag is pontos kifejezés. A korai nyelvfejlesztés előnyös 

gyermekünk későbbi boldogulása során is. 

A nyelvi akadályokat könnyebben veszik ezek a gyerekek. Motiváltabbak, mert nem érte őket negatív 

kritika nyelvi tehetségükről, mert érdekli őket, amiben részt vesznek, ezért magasabb szintű nyelvi 

odafigyelés is jellemezi őket. A minél korábbi kezdés pedig az adott nyelven elért eredményt pozitív 

irányba befolyásolja, ugyanis kialakít egy nyitottságot. A gyermek nem lemond arról, hogy figyeljen, 

mert úgysem érti, hanem figyel, mert már tudja, hogy képes érteni. A számukra kedvező 

környezetben gondtalanul, kreatívan, szorongásmentesen nyilatkoznak meg akár a második nyelven 

is. 

(dr. Klein Ágnes nyelvész) 

A 2019-2020-es nevelési tanévben is rengeteg vidám dallal, mondókával, mozgásos énekkel várom 

azokat a gyerekeket, akik megismerkedhetnek az angol nyelvvel. 

Remélem, hogy nekik is annyira fog tetszeni az angol „foglalkozás”, amennyire a már elballagott kis 

óvodásoknak. 
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Az idei nevelési énben a következő témakörökkel szeretném megismertetni a gyerekeket: 

Topics 

 

Language 

 

Lessons 

 

Hello 

Greetings 

Hello. Good by. What’s your name? 

My name’s…..  

 

1-2 

Hello 

Greetings 

What’s your mark? 

I’m a boy/girl 

 

3-4 

Let’ s remember 
Revisions 

 
5 

Let’s play  
Stand up. Sit down. Turn around. Point.  

 

6-7 

 

Action words 
Walk, run, jump, stop 

 
8 

 
Santa Claus 

 
9 

 
Merry Christmas 

 
10-11 

Let’ s remember 

Revisions 

Hello, Greetings, Let’s play, Action words 

 

12-13 

Numbers 

From 1 to 10 

Number rhymes, songs, and games 

 

14-15 

Colours 

Blue, red, pink, orange, green, yellow, purple 

Let’s draw a colourful picture! 

 

16-17 

Let’ s remember Revisions 18-19 
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Numbers, colours 

 

Adjectives 

Small- big                      Young-old 

Tall – short                     Hot-cold 

 

20-21 

Animals 

Farm 

Cat, dog, cow, donkey, sheep… 

 
22-23 

Animal 

Jungle 
Tiger, monkey, elephant, snake, turtule, crocodile.. 24-25 

Let’ s remember 

Revision 

Adjectives, numbers and objects 

 

26 

My body 
Parts of the body 

 
27-28 

Let’ s remember REVISION 29- 
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1. 

Anyanyelvi munkaközösség éves munkaterve 

2019-2020 

A munkaközösség tagjai: 

- Hankó Anita 

- Bucsainé Árgyelán Hajnalka 

- Varga Vincéné 

- Zám Anikó 

- Göcző Mátyásné 

- Papné Réti Erzsébet 

Anyanyelvi nevelés 

 

Az óvoda szerepe az anyanyelvi nevelésben kiemelt, hiszen a 3-7 éves kor a 

legszenzitívebb időszaka a beszédfejlődésnek mivel: 

- ekkor fejlődik legintenzívebben a gyermek beszéde, 

- egybeesik az ugrásszerű mentális és pszichés fejlődéssel, 

- ellensúlyozható az otthoni hátrány, 

- játékosan, nem didaktikusan, fejleszthető, 

- a gyerekek itt egymástól is tanulnak. 

 

Célunk: A gyerekek már meglévő anyanyelvi képességeinek differenciált egyénre 

szabott fejlesztése. 

 

A kapcsolatteremtés egyik legfontosabb eszköze a beszéd, a kommunikáció. Az 

óvodai élet mindennapjait, egészét áthatja a nyelvi-, illetve a metakommunikáció. 

Ezáltal vesszük fel a kapcsolatot egymással, számolunk be élményeinkről, 

tapasztalatainkról, kérjük meg valamire a másikat. 

 

Feladatok: 
 

-    megfelelő és elegendő alkalmat teremteni a beszélgetésekhez 

-    a gyereket mindig végighallgatni 

-    beszédhelyzeteket teremteni, játékszituációkat kialakítani, melyben az anyanyelvi 

képességek fejlesztése kap hangsúlyt. 

 

Az anyanyelvi nevelés során különböző funkciókat fejlesztünk: 

-    a hangok, hangzók tiszta ejtését 

-    összefüggő beszédet 

-    aktív és passzív szókincset 

-    beszédészlelést és értést. 

Ezek elengedhetetlen feltételei a majdani írás és olvasás elsajátításának. 
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2. 

 

Napirendbe építve szervezünk anyanyelvi játékokat: 

 

Kiscsoportban: 

-         légzéstechnikai gyakorlatok, 

-         fúvási gyakorlatok, 

-         ajak-és nyelvgyakorlatok (téri tájékozódás, irányok), 

-         hangutánzás. 

A problémás hangzókat megismételtetjük érzelmileg közel álló szavakkal, a kritikus 

hang szerepel a szóban elöl, hátul, középen. 

Középső csoportban: 

-         hangfelismerés, 

-         akusztikus differenciálás (zörejek, hangok), 

-         szókincsbővítés, 

-         rövid és hosszú hangzók elkülönítése, 

-         ritmus fejlesztés, 

-         hallási figyelem, emlékezet fejlesztése, 

-         dominancia kialakulásának elősegítése. 

Képek, modellek, élőlények, tárgyak megnevezése, felsorolása közben a passzív 

szókincs felszínre kerül. 

Nagycsoportban: 

-         ellentétpárok és szinonimagyűjtés, 

-         mondatalkotás, mondatfűzés történetmesélés közben, 

-         egy kitalált mese, történet bevezető mondat utáni folytatása 

-         hangsorok analízise (szótagra, hangokra bontás), 

-         számlálás, ritmus (szótagszámmal megegyező számú, pl. kopogás) 

-         barkochba, 

 
Az óvodás korú gyermekek anyanyelvi fejlesztéséhez szorosan kapcsolódnak a 

gyermekirodalmi alkotások is. Ilyenek a versek, mesék, mondókák, népköltések stb. Ezen 

alkotások gazdagítják a gyermekek érzelmeit, fejlesztik képzeletüket, gyarapítják 

szókincsüket. A gyermekek mindennapjait átszövi a játék és a mese. Kommunikációjuk is 

szorosan összefügg a különböző tevékenységekkel. 

Bábozás során 

Arra ösztönözzük a gyermeket, hogy gyakorolja, hogyan tud bánni hangjával. A 

visszahúzódó gyermeket is motiváljuk bábbal, hogy „mögé” bújva megszólaljon. Ha a 

gyermek saját maga által kitalált szöveggel bábozik, fejlődik képzelete, 

kifejezőképessége, fantáziája. 

 

Mese-vers 

Dramatizálás, bábozás során gyakorolják a gyerekek a mondatszerkesztést, 

párbeszédes formát, fejlődik nyelvi emlékezetük. Szókincsük bővül az irodalmi 

alkotásokban megismert és jelentéstartalommal bíró szavakkal. Mese, vers, mondóka a 

nyelvtanilag helyes mondatok formálására, tiszta kiejtésre, kifejező előadásmódra ad 

lehetőséget. 

 

Ünnepeinkhez kapcsolódó hagyományok, irodalmi anyagok bővítik a szókincset. 
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3. 

 

Tavaly nagy sikert aratott a gyermekek és felnőttek körében az úgynevezett 

„MONDÓKAPARTI” :  Ekkor a különböző csoportok „vendégségbe mennek” 

egymáshoz. Együtt mondanak játékos, mozgással kísért mondókákat. Egymástól új 

mondókákat is tanulnak, majd a” vendégség „végén megvendégelik egymást. Jó 

alkalom ez arra, hogy betekintsenek a gyermekek más csoportok életébe, szokásaiba, 

hogy megismerjék óvodás társaikat, és gyakorolják az anyanyelvüket.  

 

Színházlátogatás: Igyekszünk a gyermekeknek olyan meséket, színdarabokat 

bemutatni, ahol színvonalas, magas szintű előadást láthatnak. Ez egy más szempontból 

mutatja be a gyermeknek az adott mesét. A dramatizált mese előadása a bábjátékhoz 

hasonlóan a 3-7 éves korú gyermekeknek a leginkább megfelelő előadásforma, mivel a 

képek sokkal lassabban változnak, így van ideje a gyermeknek felfogni és megérteni a 

történetet. Fejlesztő hatása jelentős a képzelet, a szókincsbővítés, és az anyanyelvi 

kommunikáció területén. 

Elsősorban az anyanyelvi munkaközösség tagjai mutatnak be a gyermeknek 

dramatizált meséket, de ha lehetőség van rá, akkor a Medgyesegyházi Varázserdő 

Alapítvány is finanszíroz különböző színházlátogatásokat. 

 

Tehetséggondozás: Óvodánk fontosnak tartja a tehetséges gyermekek felfedezését, 

tehetséggondozását. Ezért az anyanyelvi munkaközösség keretein belül is rendezünk 

különféle versenyeket. 

Mesemondó verseny: Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a Magyar Népmese 

napját. Ebből az alkalomból a gyermekeknek mesemondó versenyt hirdetünk. Mind a 

három korosztály külön-külön méri össze tudását. Az első három helyezett  értékes 

könyvjutalomban részesül, a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány jóvoltából. 

 

Versmondó verseny: A Költészet napját is méltóképpen ünnepeljük meg. Ebből az 

alkalomból  

egy verset együtt szaval az óvoda. A közösen mondott versről rajzok is készülhetnek, 

melyeket korosztályonként díjazunk. Erre az alkalomra mind a három korcsoportnak 

versmondó versenyt is hirdetünk. A szavalatokat korosztályonként értékeljük. A 

jutalmakat a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány biztosítja. 

 

 

 

Programok: 

 
Szeptember - Ötletelés, munkaterv megvitatása. 

 

Október - Idősek napján verses, zenés műsor előadása a Művelődési 

házban. 

- „Mondókaparti”  :Játékos mozdulatokkal kísért mondókázás. 

Lovagoltatók, hintáztatók, ujjasdik bemutatása, vendégeskedés más 

csoportokban. 
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November - Mesemondó verseny - tehetségek felfedezése. 

- Rajzpályázat a mesemondó versenyhez kapcsolódóan. 

-„Liba-hét” : Ludas Matyi előadása a munkaközösség tagjainak 

bábelőadásában. 

 

December -Mikulás:  Meseelőadás az óvodai dolgozók szereplésével. A Holle 

anyó című mese bemutatása. 

-Adventi műsor bemutatása a Művelődési házban. 

-Karácsonyi műsor előadása minden csoportban. 

 

Január -Zenés dramatizálás, a munkaközösség tagjainak előadásában. A 

csillagszemű juhász című mese bemutatása, Kovács Barbara zenei 

feldolgozása alapján 

. 

Február -  „ Medve-hét: macis mese bemutatása a Maci csoportban. 

- Farsang:  Farsangi hangulat fokozása. Tréfás mondókák, népi 

csúfolók, mozgással kísért bemutatása. Télkergetés. Kisze báb – 

égetés, az óvoda minden csoportjának részvételével. 

Március - Könyvtárlátogatás: A nagycsoportosok beiratkozása a 

könyvtárba. 

-   „Mondókaparti” : Játékos mozdulatokkal kísért mondókázás. 

Lovagoltatók, hintáztatók, ujjasdik bemutatása, vendégeskedés más 

csoportokban. 

 

Április - A Költészet napja 

Együtt szaval az óvoda. - közös versmondás. 

-Versmondó verseny-tehetségek felfedezése. 

Versek bemutatása a Művelődési házban. Az óvoda 

mindencsoportja. 

- Rajzpályázat hirdetése, a versmondó versenyhez kapcsolódóan. 

- Mese dramatizálása Húsvét kapcsán a munkaközösség tagjainak 

előadásában. Zelk Zoltán: A három nyúl. 

Május - Anyák napi műsor bemutatása minden csoportban. 

- Évzáró, ballagás. Felkészülés az ünnepségre. –minden 

csoportban. 

 

Medgyesegyháza, 2019-09-09 Papné Réti Erzsébet 

     

munkaközösség-vezető 
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Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

 

 

 

 

 

Gyógypedagógiai fejlesztés éves munkaterve 

2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Papné Réti Erzsébet 
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Helyzetelemzés 

Személyi, és tárgyi feltételek 

Óvodánkban integrált nevelés folyik. A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási és nevelési zavarral küzdő gyermekeknek lehetőségük van a többi 

gyermekkel együtt fejlődni, nevelkedni. Továbbá lehetőségük van plussz fejlesztő 

foglalkozásra járni. A szakértői vélemény által előírt fejlesztő foglalkozásokat 

gyógypedagógus és TSMT terapeuta látja el. Ezen szakemberek az óvodánk munkatársai. 

Logopédiai fejlesztést a Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított utazótanár végez.  

A fejlesztések a Só-szobában zajlanak. Itt biztosítani tudjuk a különböző eszközökkel a 

gyermekek nagymozgás-fejlesztését. Javítjuk mozgáskoordinációjukat, egyensúlyukat. A 

mozgásfejlődés óvodáskorban rendkívül meghatározó az idegrendszer érési folyamatainak 

fejlődésében. Az idegrendszer korrekt működése javítja és kizárja a tanulási zavarok 

jelenlétét. Ezért meghatározó jelentősége van az iskoláskor kezdete előtt. Hatékonysága 

befolyásolja a zökkenőmentes iskolakezdést. 

A fejlesztések kiterjednek a különböző érzékelések, észlelések valamint a figyelem és az 

emlékezet fejlesztésére is. A különféle fejlesztő-játékokkal javítjuk a gyermekek kognitív 

funkcióit, korrigáljuk lemaradásait, hiányosságait. 

Célok: 

- Az SNI-s és BTMN-es gyermekek oktatása és nevelése a törvényi előírásoknak feleljen meg. 

- Az SNI-s és BTMN-es gyermekek oktatását, nevelését végző óvodapedagógusok kapják meg 

a megfelelő segítséget. 

- Az SNI-s és BTMN-es gyermekek szülei kapjanak rendszeres tájékoztatást gyermekük 

fejlesztéséről és fejlődéséről. 

- Az óvodapedagógusok segítése az SNI-s és BTMN-es gyermekek nevelése, dokumentációja, 

a beiskolázás kapcsán. 

Feladatok: 

- A gyermekek képességeihez mért egyéni ütemű továbbhaladás feltételrendszerének 

biztosítása. 

-  Rehabilitációs-habilitációs foglalkozások megszervezése. 

-  Egyéni foglalkozási naplók elkészítése. 

-  Egyéni fejlesztési tervek elkészítése. 

-  Mérések (év eleji-év végi). 

- A szakértői vélemények érvényességének nyomon követése. 

- Team-munka az óvodapedagógusokkal (konzultációk, nyílt napok, esetmegbeszélések). 
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- Team-munka a szülőkkel (szülői értekezletek, fogadóórák, esetmegbeszélések, nyílt napok). 

A gyógypedagógiai fejlesztésben részt vevő gyermekek száma csoportonként: 

  

 BTMN SNI 

Törpe csoport: 1 fő  

Pillangó csoport: 2 fő  

Maci csoport:  1 fő 

Manó csoport: 2 fő 1 fő 

Méhecske csoport: 3 fő  

Őzike csoport:      

 

Kapcsolattartás: 

 Az óvoda óvodapedagógusaival. 

 Egyéb szakemberekkel (logopédus, SZIT terapeuta, pszichológus). 

 Intézményvezetővel. 

 Szülőkkel. 

 Szakértői bizottsággal. 

 Pedagógiai szakszolgálattal. 

 

A megvalósítás részletes ütemterve: 

Szeptember: 

 Éves munkaterv összeállítása. 

 Év eleji mérések elkészítése. 

 Fejlesztendő gyermekek órarendjének összeállítása. 

 Adminisztrációs feladatok végzése (Egyéni foglalkozási naplók). 

  Év eleji mérések elkészítése. 

 Egyéni fejlesztési tervek elkészítése. 

 

Október: 

 Foglalkozások beindítása. 

 Szülői értekezlet tartása. 

November: 

 Szakmai megbeszélés a fejlesztésre járó gyermekek óvodapedagógusaival. 
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December: 

 „Szülői Klub ”Készülődés a Karácsonyra. (Fejlesztő társasjátékokkal való játék a 

szülőkkel együtt.) -A közös játék örömének megismertetése,” hasznos” 

ajándékvásárlás segítése. 

Január: 

 Félévi értékelések elkészítése. 

Február: 

 Szakmai megbeszélés a fejlesztésre járó gyermekek óvodapedagógusaival. 

 Szülők tájékoztatása. 

Március: 

 Tanköteles korú gyermekek iskolaérettségi vizsgálatának elemzése, iskolaválasztás. 

Április: 

 Nyílt nap. 

Május: 

 Év végi mérések elkészítése. 

 Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlettségi szintjéről írásban. 

 Fogadóóra megtartása. 

Június: 

 Egyéni foglalkozási naplók lezárása. 

 Kontroll-vizsgálat időpontjának megkérése a következő nevelési évre. 

 A nevelési év értékelése. 

 Éves szakmai beszámoló elkészítése. 

 

Medgyesegyháza,2019. 08.29. 

Papné Réti Erzsébet 

óvodapedagógus-gyógypedagógus 
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TSMT 

2019/2020 éves ütemterv 

 

 A modern világ, amelyben élünk, hatással van agyunk szerkezetére is, és különösen igaz 
ez a gyermekekre. A digitális kor szülöttei kevesebbet mozognak, többet ülnek, nagyon 
sok vizuális inger veszi körül őket, ami többek között kihat az idegrendszer, a szenzo-
motoros rendszer, az egyensúlyrendszer működésére és a figyelem mélységére. 
Az emberi agy azonban plasztikus, ma már bizonyított, hogy képes saját szerkezetét és 
működését megváltoztatni. Az is igaz, hogy sok gyakorlással új képességek, készségek 

sajátíthatók el. Ezekre a tényekre is építve segíti a gyermekek fejlődését a TSMT terápia. 

 

A TSMT terápia egy un. motoszenzoros terápia, ahol a cél az idegrendszer fejlesztése, 
ehhez pedig a mozgás az eszközünk. A kisgyermek korai mozgásfejlődésével egyidőben 
alakulnak az egyes idegpályák, valamint az ezek fel- és leszálló pályáiként  működő egyes 
agyterületek. Egyszóval a mozgásos funkciók és az egyéb (kognitív, érzelmi, érzékszervi) 
funkciók kéz a kézben fejlődnek az első életévekben. A terápiánkkal ide vezetjük vissza a 
gyermeket, vagyis a helyes mozgásfejlődési sorral újrahuzalozzuk az idegpályákat; 
beérlelve ezzel a még éretlenebb területeket. A terápia során a csecsemőkori mozgásoktól 
indulva tervezetten és fokozatosan jutunk el a komlexebb, nagyfokú mozgásügyességet 
igénylő feladatokig, így fejlesztve az egyensúlyt, rugalmasságot, keresztmozgást, hogy 
csak néhány ismertebb mozgásos területet említsek, de ezzel együtt például a ritmus 
fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetünk, melynek készség szintű megléte elengedhetetlen 
az olvasás-írás elsajátításánál. 
 

A TSMT torna egy állapot-és mozgásvizsgáló teszttel kezdődik ez egy nagyrészt nonverbális, 

és utánzásos feladatok teljesítéséből álló tesztsor 5 területet vizsgál: 1, idegrendszer érettsége, 

2, mozgásvizsgálat, 3, testvázlat, térbeli tájékozódás, lateralitás, 4, taktilis terület, 5, 

ritmusvizsgálat, amellyel megállapítható az idegrendszer organikus érettségi szintje. 

A kb. 45-50 perces állapot- és mozgásvizsgáló teszt százalékosan mutatja meg az érettséget, 

így a szülők maguk is láthatják, hogy gyermekük aktuális fejlettségének fokát. 

Ha a gyermek három területen 50% alatti teljesítményt mutat vagy 1-1,5 évnél nagyobb az 

elmaradása az öt fő vizsgálati területen, akkor javasolt a terápia. 

 A TSMT II. hatszáznyolcvan feladatból áll, egymásra épül és fokozatosan nehezedik, 

a torna csoportjai kis létszámúak, a foglalkozások kb. 45 percesek és nagyon sok eszközt 

igényelnek (labda, egyensúlyozásra használható pad, stb). 

 

  A tervszerűen felépített mozgásanyag célja 

- kóros testtartások,reflexek  együttmozgások leépítése  

- poszturális szabályozás érése  

- izomtónus szabályozás  

- ko-kontrakcios készség javítása  

- azonos oldali kéz,törzs,láb mozgásainak összehangolása 

- bilaterális motoros koordináció fejlesztése (két fél oldal összehangolt működése) 

- egyidejű többcsatornás figyelem fejlesztése  

- szemmozgások (szemkontaktus,szem-kéz,szem-láb koordináció javítása  

- figyelem és koncentráció képességének javítása 

- testvázlat,ritmusérzék,térbeli tájékozódás fejlesztése  

- kézmozgások finom manipuláció fejlesztése 
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- beszédmotorika,beszédértés fejlesztése 

- emlékezet (rövid ,hosszú idejű) javítása 

- szabálytudat 

- egyensúlyérzék fejlesztése  

- beilleszkedési képesség javulása  

 

A TSMT-II. módszer feladat blokkjainak csoportosítása tudásszint szerint 

 

1, 4-5 éves vagy –e szinten lévő csoport 

- akadályfutások 

- körfeladat 8-12 elemmel  

- gördeszkás tréningek 

- labdás tréningek 

- egyszerűbb mozgásos szabályjátékok 

- elemi mozgások nehezített körülmények között 

- sorfeladatok 

- futóversenyek,járások,ugrások 

- frontális mintamásolás(agytorna gyakorlatok) 

- ritmikus járások,ugrások  

2, 5-6 éves vagy-e szinten lévő csoport 

- akadályfutások 

- körfeladatok 10-14 elemmel 

- egyszerűbb mozgásos szabályjátékok 

- elemi mozgások nehezített körülmények között 

- sorfeladat 

- futóversenyek,ritmikus járások,ugrások párban  

- gördeszkás,labdás,rolleres feladatok 

 

Forrásné Varga Judit 

   TSMT terapeuta 
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Mozgáskoordinációs munkaközösség éves munkaterve 

  2019/2020 

Az óvodások esetében különösen fontos, hogy időt és teret biztosítsunk a rendszeres 

mozgáshoz. Természetes igénye ez a gyermekeknek, így a normál fejlődés során általában 

maguktól is keresik és meg is teremtik a lehetőséget arra, hogy mozogjanak. Mindez akkor 

igaz, ha minél természetesebb környezetben vannak, kint a szabad levegőn, a természetben, 

ahol nem tereli el a figyelmüket a mesterséges világ. Napjainkban egyre több esteben 

tapasztaljuk, hogy nem sikerül kiélniük a mozgásigényüket. Az elektronikus kütyük 

bűvöletében megszűnik az idő. A kis ovisok is gyakran ott ragadnak a tablet előtt, és a 

fantázia szintjén élik át a mozgást. A szülők számára ez kényelmes, hiszen a gyerekek 

csendben vannak, és nem kell résen lenniük amiatt, hogy netán veszélybe sodorják magukat. 

Az óra azonban ketyeg. Fontos komolyan venni, hogy minden mozgás  nélküli órával egyre 

kisebb lesz annak az esélye, hogy az idegrendszer optimális fejlődése megvalósuljon. 

Tudományos vizsgálatok sora bizonyítja, hogy a gyermek fejlődéséhez a születéstől kezdve 

nélkülözhetetlen a mozgás. Segítségével tapasztaljuk meg testünk határait, találjuk meg 

helyünket a térben, ezáltal fejlődik egyensúlyérzékünk. A bal és jobb agyfélteke összehangolt 

munkájának eredménye a megfelelő látás, hallás és megértés is. Ezen funkciók megfelelő 

fejlettsége pedig az ismeretszerzés később az olvasás, írás elsajátításának feltételei. 

Megfigyelték azt is, hogy a mozgáshiány félénkké, depresszívvé, sőt agresszívvá is tehet, 

hiszen az izmok anyagcseréje és az érzelmi életünket irányító központi idegrendszeri terület 

között szoros kapcsolat van. A testmozgás hatására természetes boldogsághormonok 

szabadulnak fel, melyektől javul a hangulatunk. 

Minden  óvodás gyermek családjában fontos tudatosítani, hogy az egészséges testi, lelki és 

mentális fejlődés érdekében naponta több órát kell a gyermekeknek a szabadban töltenie. 

Lehetőleg mozogjunk együtt a gyermekeinkkel. 

Ezért tartjuk fontosnak, hogy minden hónapban az időjárásnak, évszaknak  megfelelően minél 

színesebb, változatosabb mozgástevékenységekkel gazdagítsuk óvodánk minden napjait. 

1.Szeptember: 

- Minél több idő töltése a szabad levegőn. 

- Szeptember 22 autómentes világnap- aki teheti kerékpárral vagy gyalog jöjjön óvodában. 

- Az óvoda születésnapja alkalmából ugráló vár, trambulin stb.. 

-Minden héten egy nap pár perces torna zenére a teraszon, tornaszobában 

2.Október: 

- Október 1 – zene világnapja( modern tánc világába való betekintés ) 

3.November: 

- Zenére végezhető tornagyakorlatok- ritmikus sportgimnasztika a családi délutánon 

-Sorversenyek a szülőkkel együtt. 
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4.December: 

- Az évszak által nyújtott lehetőségeknek megfelelően – szánkózás a dombról, hógolyózás, csúszkálás 

5.Január: 

- Az egészség hét keretén belül egy nap a mozgásé- ugráló vár , trambulin, akadálypályák stb.. 

-  taekwondo „edzés” a gyermekek számára 

6.Február: 

- Gyermek jóga –Marcsi óvó nénivel 

7.Március: 

- Hosszú séták szervezése- természet szépségének megfigyelése 

 

 

8.Április: 

- Április 6- sport és testmozgás világnapja ( akadálypálya, sorverseny, kötélhúzás az udvaron)  

- Április 7-egészség világnapja 

- Április 29- tánc világnapja-táncház ( Márti óvó nénivel) 

9.Május: 

- Csoport kirándulások megszervezése 

- Május 11- tájfutás világnapja- futóverseny a sportpályán 

 

 

 Forrásné Varga Judit 

Munkaközösség vezető 
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MUNKATERV 

 

Népi játék, néptánc előkészítés az óvodában 

Táncos mozgásfejlesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futaki-Biró Márta 

óvodapedagógus 

 

 

A néptánc hetente egyszer fél órás foglalkozások keretében zajlik az érdeklődő 

nagycsoportosok számára. Célom a képességek, készségek fejlesztése, a táncos mozgás 
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megalapozása, a népi játékok, a mozgás megszerettetése. Az alap mindehhez a tudatos járás, 

ugrás, futás elsajátítása. Óvodás korban ez a szabad játék során, az udvaron való szaladgálás, 

fogócskázás alatt is sokat fejlődik, de játékos feladatokkal még tovább fejleszthetjük ezeket a 

képességeket. A foglalkozásokon nagy hangsúlyt kap a tehetséggondozás, a tehetség 

megcsillanások figyelembe vétele, de ugyanúgy fontosnak tartom a képességfejlesztést az 

egy-egy területen lemaradó gyermekek számára. A legfontosabb, hogy a gyerekek 

észrevétlenül, játék során felszabadultan, örömet átélve fejlődjenek. 

Ebben az életkorban rendkívül nagy a mozgásigényük a gyerekeknek, ennek 

kielégítésében segítség lehet a táncos mozgásfejlesztés a többi sporttevékenység mellett. A 

nagycsoportos korú gyermekek értelmi fejlődésében változások észlelhetőek, szabálytudatuk, 

feladattudatuk egyre inkább kialakul, ami nagyban segíti a játékok elsajátítását. Emlékezetük 

megbízhatóbb, egyre könnyebben idézik fel a tanult információkat, mondókákat, dalokat. A 

foglalkozások alatt a mondókák által fejlődik beszédkészségük, párbeszédes játékok során 

kommunikációs képességük, mozgásos játékok által a mozgáskoordináció, ezen felül a 

szabálytudat, szabálytisztelet, önfegyelem. Belső hallásuk fejleszthető a felelgetős játékokkal, 

dallamfelismeréssel, mondókabújtatással. 

A tanév során Budainé Balatoni Katalin „Így tedd rá! Táncos mozgásfejlesztés az 

óvodában „ programja alapján állítom össze a foglalkozás  feladatait, kiegészítve egyéni 

ötletekkel, aktualitásokkal.  A foglalkozások során az alábbi tevékenységek valósulnak meg: 

 

 Fogócskák 

 Mondókák 

 Párválasztó játékok 

 Körjátékok 

 Énekes játékok  

pl.: Kék selyemkendő; Bújj, bújj zöld ág;  Csivirintem, csavarintom; Boglya tetején; 

Nyisd ki Isten; Gyertek haza ludaim; Gyertek,gyertek;Erre csörög; Ispilángi rózsa; A 

csengeri piacon; Kecske ment; Ásom, vájom 

 Táncos mozgás gyakorlatok 

 Énektanulás 

 Énekes népszokások 

 pl.: Luca nap, Advent,Farsang, Pünkösd 

 Ugróiskolák 

 Ritmusgyakorlatok 
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 Játék eszközökkel 

Az alábbi eszközök segítik a játékok elsajátítását, a fejlesztés eredményességét: Színes 

tulipánok, diók, gumiszalag, babzsák, ritmushangszerek.  

Célom, hogy a játék örömélményt jelentsen a gyerekeknek, az együtt játszás, a közös 

élmények pozitívan befolyásolják személyiségfejlődésüket. Szeretném, ha a foglalkozások 

élményt jelentenének számukra, nem kötelességet. Az éves tervtől a gyerekek fejlettségi 

szintjét figyelembe véve, az élményszerű tanulás érdekében az ismétlések számát esetlegesen 

növelve eltérhetünk, alkalmazkodva az aktualitásokhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időpont Téma, a foglalkozás 

anyaga 

Cél, feladat Módszerek, 

eszközök 

1. foglalkozás Ismerkedés, 

bemelegítés. 

Kör kialakításának 

tanulása 

Elől megy a 

Közösségi érzés, 

közösséghez tartozás 

erősítése. 

Szabályos kör - 

térforma kialakítása, 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 
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hegedűs… 

Színek jelentése 

Ádámnak volt… 

Gólyát látok… 

Gólya, gólya… 

megtartása 

Egyenletes lüktetés 

és ritmus 

érzékeltetése. 

Utánzó mozdulatok 

könnyebbé teszik a 

dal rögzülését. Szép 

tartás megerősítése a 

dalos játékok játszása 

közben. 

Zenehallgatási 

készség fejlesztése. 

Kommunikáció 

fejlesztése. 

beszélgetés, 

mintaadás 

Tulipánok 

CD lejátszó 

2. foglalkozás Bemelegítés 

Ádámnak volt… 

Gólyát látok… 

Szegedi polkát… 

Tüzet viszek… 

Boszorka fogó 

Ritmusérzék 

fejlesztése. 

Figyelem, emlékezet, 

gyors reagálás, gyors 

mozgás fejlesztése. 

Egyenletes lüktetés 

fejlesztése. 

Szabályos kör - 

térforma kialakítása, 

megtartása. 

Téri irányok. 

 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

Kendő 

CD lejátszó 

3. foglalkozás Bemelegítés 

Szegedi polkát… 

Kék selyemkendő… 

Csivirintem, 

csavarintom… 

Kiolvasó:Ekete-

pekete 

Az én cicám… 

Figyelem, emlékezet, 

érzékelés, észlelés, 

finommotorika 

fejlesztése. 

Téri tájékozódás 

fejlesztése. 

Finommotorika 

fejlesztése. 

Testséma, testtudat 

fejlesztése. 

Bemutatás, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 
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4. foglalkozás Bemelegítés 

Mese-mese… 

Gombafogó, 

csoszogó fogó 

Csivirintem, 

csavarintom… 

Ásom vájom az 

udvarnak… 

Ritmusérzék, zenei 

formaérzék 

fejlesztése. 

A zene egyenletes 

lüktetésének 

érzékelése és 

kifejezése mozgással. 

Hangszínfelismerés 

téri tájékozódással. 

Tiszta éneklésre 

ösztönzés. 

 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

5. foglalkozás Bemelegítés 

Ismétlő óra:eddig 

tanultak felidézése, 

játékok 

Kreativitás, zenei 

improvizációs 

készség fejlesztése 

zenei formaérzék, 

ritmuskészség 

fejlesztése. 

Figyelem, emlékezet 

fejlesztése. 

 

 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés,  

CD lejátszó 

6. foglalkozás Bemelegítés 

Erre kakas… 

Ki libámat elviszi.. 

Szervusz pajtás… 

Bújj-bújj zöld ág… 

Koncentráció, 

emlékezet 

fejlesztése. 

Téri irányok 

gyakorlása. 

Szem-kéz-láb 

koordináció 

fejlesztése. 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

7. foglalkozás Bemelegítés 

Lopom uram 

szőlőjét… 

Táncos mozgás 

gyakorlat 

Egyenletes lüktetés 

megéreztetése. 

Harmonikus, szép 

mozgás fejlesztése a 

táncmozdulatok 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 



59 
 

Ásom vájom… segítségével. 

 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

Tulipánok 

8. foglalkozás Bemelegítés 

Bújj, bújj zöld ág… 

Mondókák kísérése 

tapssal, 

ritmushangszerekkel 

Ugróiskola 

Nagymozgás, 

mozgáskoordináció 

fejlesztése. 

Ritmuskészség 

fejlesztése. 

Szabálytudat 

kialakítása, 

fejlesztése. 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

Ritmusbot, csörgő 

9. foglalkozás Bemelegítés 

Eszközadogató játék 

Ritmustaps 

gyakorlása 

Kék selyemkendő… 

Táncos mozgás 

gyakorlása:lép-érint 

Együttműködés, téri 

irányok, 

ritmuskészség, 

koncentráció 

fejlesztése. 

Bemutatás, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, mintaadás 

CD lejátszó 

Babzsákok 

10. foglalkozás Bemelegítés 

Ismétlő, gyakorló óra 

Eddig tanultak 

felelevenítése 

Változatos térformák 

és táncmozdulatok 

gyakorlása. 

Ritmuskészség 

fejlesztése. 

 

 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, beszélgetés 

 

CD lejátszó 

Kendő 

11. foglalkozás Bemelegítés 

Boglya tetején… 

Tapsos 

ritmusgyakorlat 

Szegedi polkát… 

Kinek nincsen 

párja… 

Ütemtartás és 

tempóváltás 

gyakorlása 

Változatos térformák 

és táncmozdulatok 

gyakorlása 

Figyelem, emlékezet, 

gyors érzékelés, 

észlelés fejlesztése 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 
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12. foglalkozás Bemelegítés 

Babzsák adogatása 

Fehér liliomszál… 

Szobros kapus 

futással 

Fogócska 

Figyelem, emlékezet, 

gyors érzékelés, 

észlelés fejlesztése. 

Mozgáskoordináció 

fejlesztése. 

 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

Babzsákok 

13. foglalkozás Bemelegítés 

Nyisd ki Isten… 

Fehér liliomszál… 

Táncos mozgás 

gyakorlása 

A táncmozdulatok 

fejlesztik a gyerekek 

tartását, összehangolt 

mozdulatait, 

egyensúlyérzékét, 

fejtartását. 

Mozgásigényük 

kielégítésében is 

jelentős szerepük van 

ezeknek a dalos 

játékoknak. 

 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

14. foglalkozás Bemelegítés 

Árva Panni húgom 

Tapsos gyakorlatok 

párban 

Ugróiskola 

Ritmusérzék 

fejlesztése. Társas 

kapcsolatok 

erősítése. 

Szabálytudat. 

Emlékezet 

fejlesztése. 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

15. foglalkozás Bemelegítés 

Ismétlő, gyakorló óra 

Eddig tanultak 

felelevenítése 

Kedvenc játékok 

A képességek,  

részképességek 

fejlődése, közösségi 

kapcsolatok 

erősödése. 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, beszélgetés 

CD lejátszó 

16. foglalkozás Bemelegítés Ritmuskészségek Bemutatás, 
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Ritmusgyakorlat 

egyénileg, párban 

Katona bácsi… 

Gyertek, gyertek 

játszani… 

Táncos mozgás 

zenére 

fejlesztése. 

Kéz-láb koordináció 

fejlesztése. 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

Babzsákok 

17. foglalkozás Bemelegítés 

Színes játék 

Ajtó, ablak nyitva 

van… 

Angyal-ördög játék 

Gyertek, gyertek 

játszani… 

Egyenletes 

mozdulatok végzése 

zenére. 

Gyors reagálás, 

figyelem, emlékezet, 

érzékelés, észlelés 

fejlesztése. 

A dalos játék során a 

gyerekeknek együtt 

kell mozogniuk, 

fejleszti az 

egymáshoz való 

alkalmazkodást, 

odafigyelést. 

 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

Tulipánok 

18. foglalkozás Bemelegítés 

Egyél libám…  

Cica-egér fogócska 

Süss fel nap… 

szinekkel 

A futással járó 

játékok jól fejlesztik 

a gyerekek 

izomzatát, tüdejét. 

Tempóérzékelés, 

tempóváltás 

fejlesztése 

Tiszta éneklés 

fejlesztése 

 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

Tulipánok 

19. foglalkozás Bemelegítés 

Szőjetek lányok… 

Kinek nincsen 

A dalos játékok 

szabályainak pontos 

betartására és a 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 
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párja… 

Táncos 

mozgásgyakorlat 

táncmozdulatok 

esztétikus 

kivitelezésére 

nevelés 

 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

Tulipánok 

20. foglalkozás Bemelegítés 

Ismétlő, gyakorló óra 

Eddig tanultak 

felelevenítése 

Halláskészség,  

tiszta éneklés, 

 hangképzés 

fejlődése 

ritmuskészség 

alakítása. 

Emlékezet 

fejlesztése. 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, beszélgetés 

CD lejátszó 

Tulipánok 

21. foglalkozás Bemelegítés 

Fészekfogó 

Hűre-hűre… 

Szőjetek lányok 

Ugrás gyakorlat 

gumival 

Figyelemmegosztás, 

önuralom, egyenletes 

lüktetés és zenei 

formaérzék 

fejlesztése 

egyenletes mozgás a 

zene ütemére, 

figyelem, gyors 

reagálás fejlesztése 

A dalos játékok 

szabályainak pontos 

betartására és a 

táncmozdulatok 

esztétikus 

kivitelezésére 

nevelés 

 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

Gumiszalag 

Babzsákok 

22. foglalkozás Bemelegítés 

Ugrás gyakorlatok 

gumival zenére 

Mondókák ismétlése 

Ritmusgyakorlatok 

Mozgáskkordináció 

fejlesztése. 

Ritmusérzék 

fejlesztése. 

Emlékezet 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 
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botokkal fejlesztése. beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

Ritmusbot 

 

23. foglalkozás Bemelegítés 

Árva Panni húgom… 

Édesanyám 

rózsafája.. 

Táncos 

mozgásgyakorlatok 

Változatos térformák 

és táncmozdulatok 

gyakorlása 

 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

Tulipánok 

24. foglalkozás Bemelegítés 

Kiszámolók 

Fogócska 

Erre csörög… 

Dombon törik… 

Gyors reagálás, 

figyelem, emlékezet, 

érzékelés, észlelés 

fejlesztése. 

 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

Dió 

25. foglalkozás Bemelegítés 

Kácsa kácsa… 

Ugrás gyakorlatok 

gumival 

Táncos mozgás 

párban 

Ritmuskészségek 

fejlesztése. 

Kéz-láb koordináció 

fejlesztése. 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

Gumiszalag 

Tulipánok 

26. foglalkozás Bemelegítés 

Án-tán titiom… 

Ugróiskola 

Változatos térformák 

és táncmozdulatok 

gyakorlása. 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 
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A csengeri piacon… Figyelem, emlékezet, 

gyors érzékelés, 

észlelés fejlesztése. 

 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

27. foglalkozás Bemelegítés 

Nyisd ki Isten… 

Fehér liliomszál… 

Kapuzós játék 

Változatos térformák 

és táncmozdulatok 

gyakorlása. 

 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

28. foglalkozás Bemelegítés 

Kecske ment a 

kiskertbe.. 

Ugrás gyakorlat 

bottal 

Táncos mozgás 

gyakorlása 

Keresztcsatornák 

összekapcsolása. 

Emlékezet 

fejlesztése. 

Mozgáskoordináció 

fejlesztése. 

 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

Botok 

Tulipánok 

29. foglalkozás Bemelegítés 

Ispilángi rózsa… 

Ugrás gyakorlat 

gumival 

Gyertek haza ludaim 

Ritmusérzék 

fejlesztése. Társas 

kapcsolatok 

erősítése. 

Szabálytudat. 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, 

beszélgetés, 

mintaadás 

CD lejátszó 

Gumiszalag 

30. foglalkozás Bemelegítés 

Kedvenc dalos 

játékok felelevenítése 

Fogójátékok 

A képességek,  

részképességek 

fejlődése, közösségi 

kapcsolatok 

gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, beszélgetés 

CD lejátszó 

Tulipánok 
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 erősödése. 
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Vízhez szoktatás 

2019/2020-as tanév éves munkaterv 

Lelkesen várjuk a 2019/20-as tanévben , hogy modunkba legyen, heti rendszerességgel, a 

medgyesegyházi óvodás közösséggel, birtokba venni, azt a ritka kincset, melyet eleddig 

biztosítottak számunkra, az uszodát. 

     Az óvodai vízhez szoktató programunk, nem csak fizikális fejlődést biztosít a 

gyermekeknek, hanem lelki megerősítést is gyakorol a város legfiatalabb korosztályára, 

amelyet az idegen környezetben tapasztalt sikerélmények adhatnak. 

A vízhez szoktatás célja:  

● Az újfajta közeg: a víz megismerése, megszerettetése. 

● Az ezzel kapcsolatos félelmek természetes közegben való leküzdése. 

● A vízbiztonság kialakítása. 

● A vízi alapgyakorlatok elsajátítása. 

● A gyermeki szervezetre gyakorolt vízi környezet jótékony hatása.  

A gyerekek, a foglalkozások által megtanulják, az új közegben való teljes alkalmazkodást. 

Jelentős mértékben javulnak a térbeli tájékózódásuk a vízi gyakorlatok által. A szokásoktól 

eltérő testhelyzetek számtalan új reflexek átalakítását teszi szükségessé ( a nyak alap 

beállítódásai, szemhéjzáródási reflex, stb.) 

Új érzékelési ideg stimulációk jelenek meg, például kinesztetikus érzékelés (víznyomás érzete 

a bőrfelületen) 

Jelentős pozitív hatást gyakorolnak a vízben végezendő játékos elemek az asztmatikus 

megbetegedésekre. (célzott légzés, irányított ütemes légzés) 

Ezeken kívül még számos pozitív hatása van a Vízi gyakorlatoknak: 

● Idegrendszeri érzetek, érzékelések (vizuális, auditív, taktilis ingerek) érik a szervezetet 

● Javítja a gyermek izomtónusát, hőszabályozását, mozgáskészségét, koordinációját. 

● Serkenti a testi,- szellemi fejlődést. 

● Nő a tüdőkapacitás, javítja a sejtek oxigén ellátását.  

● Segíti és javítja a teljes idegrendszeri mozgásirányítás fejlődését. 

Ez csak pár dolog kiragadván abból a számos jótékony hatás mechanizmusból melyet a víz 

adhat.  

A játékosság elvét figyelembe véve a nagycsoportok hetente, a középsősök és bánkúti 

ovodások, 2 hetente, várják kirobbanó örömmel az uszodai foglalkozásokat. 

Mind testi, mind lelki fejlődésük érdekében, illetve gazdag, örömteli élmények megélésében 

remélem, ismét biztosítják ezt a páratlan lehetőség a város és környék óvodás korú gyermekei 

számára.  

Tisztelettel: Oravecz Gábor 

Óvodapedagógus 
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A VIZUÁLIS NEVELÉS SZEREPE AZ ÓVODAI NEVELÉSBEN 

 
A vizuális tevékenységek a világ megismerésének sajátos formái. A gyermek a külvilághoz 

fűződő kapcsolatát érzelmi síkon éli át, cselekvésein keresztül tükrözi és ábrázolásban fejezi 

ki.  

Az óvodai ábrázoló tevékenység, rajzolás, mintázás és kézimunka a komplex 

személyiségfejlesztés szerves része.  

A gyermek számára az ábrázolás kifejezési eszköz: érzelmek, ismeretek, gondolatok 

közvetítője. 

- a gyermeki személyiség megnyilatkozása. Tevékenysége során valamit alkot, létrehoz, 

kifejez 

- soha nem az alkotás végeredménye a fontos számára, hanem az örömteli cselekvés, az 

önálló munka, elképzeléseinek megvalósítása. 

A vizuális nevelés során azok a képességek alakulnak ki, amelyek a többi nevelési területre és 

az egész személyiségre hatással vannak. 

 

Célunk: 

 

A vizuális észlelés, emlékezés, képzelet, gondolkodás fejlesztése, intellektuális látásmód 

kialakulásának megalapozása, melynek birtokában a gyermek képes élmény és fantázia 

világának képi, szabad önkifejezésére. 

 

Feladatunk: 

 

Megteremteni annak lehetőségét, hogy az ábrázolás egész napos tevékenykedés lehessen, 

nagy része beépüljön a gyermek spontán játékába. 

Változatos anyagokkal, eszközökkel ismertessük meg őket. 

Tanítsuk meg az eszközök célszerű kezelésére, a technikák, munkafogások változatos 

használatára. 

Juttassuk  minél több vizuális élményhez, tapasztalathoz. 

Komplexitás biztosítása, a témák sokoldalú megközelítésével, változatos tevékenykedtetéssel, 

tapasztalással. 

Tér, forma, szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységének, szép iránti 

nyitottságának, igényességének alakítása. 

 

Rendkívül fontos: hogy legyen mindig elegendő idő, eszköz, megfelelő hely és türelem. 

Türelem, azért is, hogy kivárjuk, ő fedezze fel, lássa meg a világot és jusson el az újraalkotás 

kényszeréig 

-ne mi közöljük vele szóban, sémákban. 

Mindig szem előtt kell tartanunk az egyéni képességbeli különbségeket. 

A gyermekek alkotó-alakító tevékenységét gazdagítsuk, bővítsük tovább. 

Gazdagítsuk a technikai megoldásokat és az eszköz lehetőségeket. 

Gyermekeink valamennyi alkotását értékként kell kezelni. 

 

Óvodáskor végére várható: 
 

A vizuális nevelés által fejlődik a gyermekek képi, plasztikai kifejezőképessége, téri 

tájékozódása, képzeletvilága, kreativitása, fantáziája. 

Jellemző a formagazdagság, színek variálása. 

Képesek mikró és makró környezeti élményeiket, tapasztalataikat újraalkotni, formai, képi 

világát, gondolatait, érzelmeit megjeleníteni. 

Váljék igényükké a vizuális önkifejezés. 

Kialakul szem-kéz koordinációjuk, finommotorikus készségük, pozitívan változik 

környezetükhöz való viszonyuk. 
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Nő önbizalmuk, önismeretük. 

A megismert technikákat önállóan alkalmazzák, készségszinten kezelik az eszközöket. 

Rácsodálkoznak a szép látványra. 

Olyan készségek birtokába jutnak, amelyek az írás előkészítésében rendkívül fontosak. 

 

 

Kik vesznek részt a vizuális műhely tevékenységeiben 

 

A vizuális műhely tevékenységeiben azok a tehetség-ígéretek vesznek részt, akik az óvodai 

csoportjaikban napi tevékenységekbe ágyazva örömmel vesznek részt ábrázolás-kézimunka-

művészi tevékenységekben, rendkívüli adottságaik révén gyakran kiemelkedő ábrázolásokat 

hoznak létre. Érzelemgazdag, kifejező rajzok, a színekkel, anyagokkal, formákkal való 

különleges bánásmód jellemzi a gyermekek alkotásait. 

Fogékonyak az újra, a már ismert elsajátított módszereken kívül szívesen próbálkoznak új 

technikákkal, anyagokkal. 

Örömmel végzik el a feladatokat, kitartóak és sikerorientáltak. 

Szociális kapcsolataik fejlettek, szívesen működnek együtt társaikkal, a felnőttekkel. 

 

A programban résztvevő gyermekek kiválasztása 

 

Tehetséges gyermekek kiszűrésének módjai közül az alábbiakat alkalmazzuk, igazodva az 

óvodás korú gyermekek életkori sajátosságaihoz: 

 

- Óvodapedagógusok javaslata 

- Személyiség megfigyelés/tulajdonságlista alapján (óvodás korcsoportra jellemző) 

- Tehetségdiagnosztikai mérések / bemeneti és kimeneti szintmérés / kreativitás, motiváció,  

   intelligencia területén 

 

 

Megfigyelési szempontok 

 

- Kiemelkedő manuális készség és vizuális gondolkodás 

- Kreativitás jellemzői 

- Motiváltság 

- Szociális képességek jellemzői 

- Intellektuális képességek jellemzői 

 

 

Team megbeszélés 

 

A kiválasztott gyermekek óvodapedagógusainak információ átadása. 

 

 

Szülők tájékoztatása 

 

A műhelymunka foglalkozásainak felépítése 

 

1. Motiváció, - a tevékenység kezdeményezése - érdeklődés felkeltése a kihelyezett esz- 

    közökkel, mintadarab bemutatásával, verssel, zenével, mozgással (játékos ujjtorna, kéz- 

    mozgató izmok lazítása). 

2. Ráhangolódás az eszköz- és anyaghasználatra. Közvetlen tapasztalatszerzések. 

3. A vizuális műhely tevékenységei éves munkaterv szerint. 

4. Reflexió- a gyerekek smile kiválasztásával jelzik vagy szóban, mennyire tetszett az adott 

    tevékenység. 
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A tehetséggondozás területei 

 

A különféle népi kismesterségek, kézműves tevékenységek, változatos vizuális technikák és 

eszközök megismerése és alkalmazása. Lehetőséget biztosítunk a műhelymunkák során a 

gyermekek élmény és fantáziavilágának képi, szabadönkifejezésére, a kreativitás 

kibontakoztatására. 

 

 

Alkalmazott módszerek 

 

● szabad asszociáció 

● zenére alkotás 

● mozgással kísért formaalakítás 

● beszélgetés 

● bemutatás  

● magyarázat 

● segítségadás 

● motiválás 

● dicséret 

 

 

Tehetséggondozás célja: 

 

- felismerni a tehetséget és megjelenési formáit 

- segíteni a gyermeket a továbbfejlődésben 

- kielégíteni a kiemelkedő képességű gyermek megismerési, alkotási  és speciális 

szükségleteit 

  erős oldalának fejlesztése  

- a tehetséges gyermek tehetséggel összefüggő gyenge oldalának erősítése (pszichomotoros 

  és érzelmi - akarati éretlenség) 

- a hátrányos szociokulturális háttérrel rendelkező, motivációt nélkülöző, ingerszegény 

környe- 

   zetből érkező kreatív gyerekek kiemelkedő képességének kibontakoztatása 

- megfelelő, szeretetteljes légkör biztosítása 

 

 

Tehetséggondozás feladatai 
 

A gyermek élmény és fantáziavilágának vizuális, szabad önkifejezésének biztosításával: 

 

- a gyermekek tér, forma, színképzetének gazdagítása 

- Esztétikai, szép iránti nyitottság, igényesség alakítása. 

- Finom kézmozgás ügyesedése a technikákkal való megismerkedés 

- Újraalkotással alkotókészség, kreativitás fejlesztése 

 

Fő feladatnak tekintem, hogy a rám bízott gyermekek adottságaikkal, képességeikkel, 

fejlődésükkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban, minél teljesebben 

bontakoztathassák ki személyiségüket. 

 

 

Kapcsolatok kiépítése és ápolása, óvodán kívül szervezett programok 
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- Látogatás az iskola rajz szakkörére, ismerkedés az agyagozással (Gácsér Béláné) 

- Festőművész meghívása, előadásának meghallgatása, együtt tevékenykedés (Pintér Györgyi) 

- Kézműves mesterségek megismerése (pl. kosárfonás, szövés) ( Magyarbánhegyesi lakó- 

   otthon) 

- Állandó illetve időszakos kiállítás (pl. pályázaton díjazott alkotások) megtekintése 

- Alkotás a szabadban (pl. virágzó fa megörökítése, homokvárépítés, stb.) 

- Hagyományos ünnepeink kapcsán kiállítás rendezése a műhelymunka során készült  

  alkotásokból 

- Óvodapedagógus önképzése 

 

 

A tehetséggondozásba bevont fejlesztendő területek 
 

I.  Testséma 

 

   1.  Csukló és ujjak lazítása játékosan először mindkét kézen, végül a domináns kézen 

 - csukló körbeforgatása 

 - bokszolás 

 - kéz ökölbeszorítása 

 - ujjak mozgatása utánzó mozdulatokkal: 

    zongora, furulya, labdafújás → nő a labda, anyuka megpuszilja 4 gyermekét → hü- 

    velykujj az anyuka, két kéz azonos ujjainak összeillesztése sorban → egyszerre mon- 

    dókára ujjak egyenként nyitnak → Hüvelykujjam...Ez elment vadászni... 

 

   2.  Főbb testrészek - fej, nyak, törzs, végtagok (alsó, felső) 

 - fej érzékszervei → arcelemek 

   érzelmek kifejezése tükör előtt, ábrázolása 

 - testrészek mozgatása →  

  tükör előtt,  ábrázolása 

 - test elülső, hátulsó zónája → előtt, mögött 

          függőleges zónája → alatt, fölött 

 

   3.  Oldaliság - dominancia 

 - ovis iránytűt készítünk ("Te a zöld nyíl...") 

 - melyik kézzel nyúlsz? (kanálért, ceruzáért, köszöntsük egymást kézfogással, stb.) 

 

II.  Vizuális észlelés 

 

 - szem-kéz koordináció → fej mozgatása nélkül, szemmel követni a mozgó kezet 

 - szem fixációs működése → több tárgy közül egy kiemelése és annak fixálása  

    10 mp-ig (fel-le mozgatjuk) 

 - vizuális zártság (Mi hiányzik?, rejtett alak megtalálása) 

 - alak-háttér → olyan alakzatok megkülönböztetése, amelyek metszik vagy takarják  

   egymást. 

 - alak - és forma állandóság → adott alakzat felismerése annak méretétől függetlenül 

   (pl. logikai készlet elemeivel), azonos formák keresése, csoportosítása, vizuális minta 

   kirakása. 

 

III.  Térbeli viszonyok 

 - Tamkó Sirató Károly: Világos ez! c. verse mozgással kísérve 

 - térbeli helyzet, téri irányok → nagyban függ a testséma érettségétől 

 - téri összefüggések → tárgyak egymáshoz való viszonya 
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IV.  Keresztcsatornák 

 - tapintás (felületek, formák) 

 - tapintással felismert tárgy keresése vizuálisan 

 - vizuálisan felismert tárgy keresése érzékelőzacskóban 

 

V.  Finommotorika 

 - a kézmozgások ügyesítése, 

 - apró mozgások lágyítása 

   technikák pontos használata (eszközök) 

 

 

A tehetséggondozásban használt technikák 

 

   - Rajzolás 

 - levegőbe 

 - ceruzával 

 - zsírkrétával 

 - filctollal 

 - pasztell krétával 

 - gyertyával, majd festés 

 

 

   - Festés 

 - ujjal, tenyérrel 

 - ecsettel 

 - szívószállal (festékfújás) 

 - fogkefével (fröcskölés) 

 - pálcikával (festékkihúzás) 

 - zsinórral 

 

Nem csak rajzlapra festhetünk, hanem 

 - tükörre (önmagunkat) 

 - kartonra 

 - fotókartonra 

 - csomagolópapírra 

 - kartondobozra 

 - falra 

   

  - Nyomdázás 

 - ujjal, tenyérrel 

 - zöldségekkel 

 - terményekkel 

 - dugóval 

 - falevéllel 

 - szivaccsal 

 

  - Mintázás 

 - agyaggal 

 - só-liszt gyurmával 

 - levegőn szilárduló gyurmával 

 - tésztával (mézes) 

 - színes főtött gyurmával 

 

  - Egyéb technikák 
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 - tépés 

 - vágás 

 - ragasztás 

 - mozaikkészítés (papír, termény, tészta, kavics...) 

 - fonalkép készítés 

 - karcolás 

 - díszítőmunkák 

 - hajtogatás (origami) 

 - ajándék, -dekorációkészítés 

 - varrás 

 - gyöngyfűzés 

 - fonás 

 - kollektív munkák 

 - gyertyacsöpögtetés 

 - vasalás 

 - barkácsolás 

 - építés - legóból 

 - dúcnyomat 

 - gipszöntés 

 - gipsznyomat készítés 

 

 

Íráselőkészítő technikák 

  

    Vonalvezetés 

 - sávok között → széles → egyre keskenyebb 

 - szaggatott vonal összekötése 

 - balról jobbra pl. út 

 - föntről lefele pl. kerítés 

 - kiegészítések 

 

    Színezés 

 - egyre kisebb felület (aprólékos) 

 - kül. technikákkal 

 - árnyékolás, satírozás 

     

    Szimmetria 

 - szimmetrikus alakzatok létrehozása kül. technikákkal 

 

    Formák 

 - testek felismerése, megkülönböztetése és létrehozása 

 - kör   - gömb 

 - négyzet   - kocka 

 - téglalap   - téglatest 

 - háromszög 

 - Mi készülhet belőlük? (nap, alma, ház, stb.) 

 

 

Kísérletek 

 

 - vízzel,  -homokkal 

 - színek → árnyalatok → színkeverés 

 - gipsszel 

 - hóval, jéggel (szín, forma) 
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 - optikai illúziók  

 - slime készítése 

 

 

Eszközök 

 

 - munkapóló (otthonról) 

 - nagyméretű mappa 

 - színes ceruzák 

 - grafit ceruza 

 - zsírkréta 

 - filctoll 

 - pasztell kréta 

 - ecset (vékony, vastag, puha, kemény) 

 - tempera  

 - vízfesték 

 - üvegfesték 

 - gyertya 

 - papírok (különböző minőségű, színű, méretű) 

 - ragasztó (tapétaragasztó, kenhető, tubusos, széles csík) 

 - fonal, textil (különböző) 

 - szívószál 

 - tükör 

 - parafadugó 

 - szívacshenger 

 - tű 

 - gyöngyök (különböző méretű) 

 - damil, drót 

 - hurkapálca 

 - léggömb, madzag 

 - logikai készlet 

 - kartondobozok (gym) 

 - színezők 

 - fénymásolópapír 

 - termések (gym) 

 - érzéklőzacskó (gym) 

 - különböző anyagból készült 

   különböző formájú               tárgyak 

   (pl. üveggolyó, dobókocka, stb.) 

 - sniccer  - tapétavágó 

 - nagy olló 
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Gyermekvédelmi Munkaterv 

2019/2020 

Az óvodai gyermekvédelem törvényi meghatározója: 

1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról, valamint a 

15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük 

feltételeiről. 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről. 

A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működése kapcsán a gyermek bántalmazásnak 

felismerése és megszüntetésére irányuló szektor semleges egységes elvek és módszertan.  

Gyermekvédelmi felelős: Takács Ferencné 

A törvény értelmében a gyermekvédelmi munka célja: 

- A törvény betartása, betartatása, a gyermekek napközbeni ellátása és az ezzel 

összefüggő teendők alkalmazása. 

- A gyermekek alapvető és speciális szükségleteinek kielégítése, jogaik 

érvényesítésének biztosítása. 

- A családdal való szoros együttműködés folyamán a nevelő hatások összehangolása, 

annak kiegészítése szaktudásunkkal. 

- Prevenció, a veszélyeztetettség megelőzése. Jelzőrendszeri szerep betöltése a 

Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködés folyamatában. A családgondozás 

segítése. 

- A rendszeres óvodáztatás elérése, kiemelten a tanköteles korúaknál, és a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekeknél. 

A gyermekvédelmi munka feladatai: 

- Az óvodai élet mindennapjaiban jelentkező, a gyermekek teljes körű ellátását szolgáló 

feladatok minden óvodai dolgozó alapvető feladata. 

- Meghitt, derűs, biztonságot sugárzó légkör megteremtésével elősegíteni a 

biztonságérzet alakulását. 

- A közösségi élet személyiségformáló tényezőinek felhasználása az egyéni személyiség 

alakulásában. 

- A gyermekek napközbeni ellátása, életkorának megfelelő gondozási, nevelési 

feladatok megvalósítása. 
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- A gyermekek és a szülők jogainak mindenkori tiszteletben tartása. 

- Az egyéni különbségek figyelembe vételével tolerancia gyakorlása. 

- Nevelési- gondozási eljárások alkalmazása az óvodai élet minden területén. 

Az óvodapedagógusok további feladatai: 

- A gyermekek fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérése, a fejlődés feltételeinek 

biztosítása (felzárkóztatás, tehetséggondozás). 

- Folyamatos és őszinte kapcsolattartás a szülőkkel, nevelő hatások összehangolása, a 

rendszeres tájékoztatás formáinak megkeresése. 

- A gyermekek fejlődésében adódó változások rögzítése, dokumentációs feladatok 

ellátása, nyilvántartás vezetése. 

- Az integrált nevelés elősegítése, megvalósítása. 

 

 

 

Tartalom Cél Felelős Ideje Várható 

eredmény 

Kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás a védőnővel, a 

körzetben lakó óvodáskorú 

gyermekek felkutatása, 

megkeresése, mielőbbi 

beóvodázás, kiemelten a 

HHH gyermekeknél 

Korai beóvodázás, 

rendszeres óvodába 

járás elérése az 

esélyek 

egyenlítéséért. 

 

Takács 

Ferencné  

Varga Jánosné 

 

 

Folyamatos 

Minden 

gyermeknek 

biztosítani tudjuk 

az óvodai 

elhelyezést vegyes 

csoportban. 

Körzetes 

gyermekeink 

rendszeresen 

járhatnak óvodába. 

Kapcsolatteremtés az újonnan 

óvodába kerülő gyermekek 

családjaival. Hivatalos 

ügyintézésben való 

segítségnyújtás. 

Családlátogatás. A 

közösségbe való 

beilleszkedés 

elősegítése az 

életkörülmények 

figyelembe 

vételével. 

 

Csoportban 

dolgozó 

óvodapedagó- 

gusok. 

 

Óvodába lépés 

előtt. 

Folyamatos. 

Szükség 

szerint. 

Megismerjük a 

gyermekek 

életkörülményeit. 

A szülőkkel jó 

kapcsolat alakul. 

Sikerül bizalmat 

keltenünk a 

szülőkben. 
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A közösségbe való 

beilleszkedés, a csoport 

életrendjének, az óvoda 

szokásainak megismerése. 

Az óvoda 

házirendjében, 

szokásrendjében 

foglaltak 

megismerése, 

betartása igény 

szerint. Az anyás 

beszoktatás 

biztosításával az 

elvárások 

egyeztetése. 

 

 

Csoportban 

dolgozó 

óvoda-

pedagógusok 

 

 

2019. 

szeptembertől 

folyamatosan. 

A gyerekek bátran, 

bizalommal jönnek 

óvodába. 

Fokozatosan 

megismerkednek az 

óvodai, és a 

csoportszokásokkal

. Sikerül 

elfogadtatni óvodai 

életünket. 

Az óvodába járó gyermekek 

felmérés a statisztikai 

adatszolgáltatáshoz (SNI, 

GYVT,HHH, HH), 

családgondozók megkeresése 

szükség szerint. Szükséges 

dokumentumok 

érvényességének figyelemmel 

kísérése. Gyermekek 

képességének megfelelő 

segítségnyújtási formák 

keresése: logopédus, 

fejlesztőpedagógus, 

SZIT/TSMT terapeuta. 

Minden hónapban 

1alkalommal 

konzultálás,tapasztalatcsere a 

családsegítő szolgálat 

munkatársival az óvodában. 

Összesítés készítése 

a veszélyeztetett, és 

hátrányos helyzetű 

gyermekekről. 

Javaslat készítése a 

speciális 

szolgáltatást igénybe 

vevő gyerekek 

részére. 

Kapcsolatteremtés a 

Gyermekjóléti 

Szolgálattal, a 

családgondozókkal a 

gyermekek 

megsegítése 

érdekében. 

 

 

 

 

 

Takács 

Ferencné 

 Kotroczóné 

Holecz Edit 

Óvodatitkár 

 

 

 

 

 

Óvodapedagóg

usok 

 

 

 

 

 

2019.októbertő

l folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

2019október, 

minden 

hónapban 1 

alkalommal 

A rászoruló 

gyermekek 

megfelelő 

ellátásban 

részesülnek.  

 

 

 

 

Sikerül 

együttműködő 

kapcsolatot 

alakítani a 

Gyermekjóléti 

Szolgálattal, a 

családgondozók-

kal. 
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Képességmérés a DIFER 

mérőrendszer alkalmazásával, 

egyénre szabott fejlesztési 

terv a felzárkóztatás, 

hátránykompenzáció 

érdekében. Nyilvántartás 

aktualizálása. 

Iskola érettségi 

vizsgálat. Mérések 

elvégzése a DIFER 

mérőrendszer 

alkalmazásával- 

középső és 

nagycsoportban. 

Mérési eredmények 

alapján egyéni 

fejlesztési terv 

készítése, a gyermek 

fejlődése érdekében. 

 

 

Csoportban 

dolgozó 

óvodapedagó-

gusok. 

2020. január 

15-ig. 

 

 

2019. 

december 31-

ig 

Minden gyermekről 

konkrét mérési 

eredményt kapunk, 

ez kiinduló alapot 

nyújt a fejlesztési 

feladathoz, 

mérhetővé válik a 

gyermek fejlődési 

üteme, időben 

segítséget adhatunk 

a gyermeknek, és 

szakirányú segítést 

kérhetünk 

szakembert. 

 

 

 

 

Tartalom Cél Felelős Ideje Várható eredmény 

Ismételt családlátogatás 

megszervezése, a 

rendszeres óvodáztatás 

elősegítése. 

Igazolatlan 

mulasztások miatt a 

hiányzó gyermekek 

meglátogatása. Az 

esetlegesen jelentkező 

családi problémák 

miatt a gyermek, a 

család felkeresése. 

Csoportban 

dolgozó 

óvodapeda-

gógusok 

 

Takács 

Ferencné 

Szükség 

szerint. 

Megoldások keresésével a 

problémák közös 

megelőzése, megoldása. 

Sikerül elérnünk, hogy 

gyermekeink rendszeresen 

járjanak óvodába. 
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Az időközben 

körzetünkbe költöző, és 

óvodába még nem járó 

gyermekek felkutatása, 

beóvodázása mivel 

2015 szep. 1-től 3 éves 

kortól kötelező az 

óvodába járás. 

Az óvodaköteles korú 

gyermekek 

beóvodázása, illetve a 

halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek 

felvételének 

biztosítása. 

 

Varga 

Jánosné 

 

Alkalomsze-

rűen. 

Óvodánk körzetébe költöző 

családok gyermekeinek 

sikerül óvodai férőhelyet 

biztosítani. Megnyerjük a 

szülőket a rendszeres 

óvodáztatáshoz. 

Az óvodai 

gyermekvédelmi munka 

értékelése. 

Beszámoló készítése a 

2019/2020-es évben 

végzett 

gyermekvédelmi 

munkáról. 

 

Takács 

Ferencné 

 

2020.05.31 

Az eltelt időszakban végzett 

munkaösszesítésre kerül, 

sikerül a jövőre nézve 

további feladatokat 

meghatározni, újszerű 

módszereket bevezetni. 

A családsegítő szolgálat 

által szervezett 

prevenciós programok 

segítése.  

Mint jelző rendszeri 

tag a gyermek jóléti 

szolgálattal a család 

gondozókkal 

együttműködni. 

Takács 

Ferencné 

2020.06.01-

2020.08.31. 

Szorosabb, hatékonyabb 

kapcsolat kialakítása és 

fenntartása a családsegítő 

szolgálat munkatársaival.   

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. augusztus 31.  

……………………………….   ….……………………………. 

         Varga Jánosné       Takács Ferencné 

        vezető óvónő               gyermekvédelmi felelős 

 

 

 

 

 

 


