A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsőde szakmai beszámolója

A 2018/2019 tanév

Készítette: Varga Jánosné
óvodavezető

A 2018-2019-es nevelési év beszámolójának elkészítésekor felhasználtam a 2018/2019-es
nevelési év munkatervét, a KIR statisztikáit, belső kimutatásokat, méréseket, mérési
eredményeket, illetve a nevelési év ellenőrzési terve alapján gyűjtött tapasztalatokat. A
nevelési év során intézményünk működését az alábbi szabályzók határozták meg:
 Törvények:
- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, illetve a törvényt módosító 2012. CXXIV.
törvény
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint az
idevonatkozó módosítások.
- 2008. évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő
előmozdításáról szolgáló egyes törvények módosításáról.
 Rendeletek:
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról.
- 363/2012. (XII.17.) kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról. 48/2012. (XXII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai
szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokon való
közreműködés feltételeiről.
- 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgáltató intézmények működéséről. 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 nevelési munkát meghatározó belső szabályozók:
- Az óvodai nevelés országos alapprogramja
- Helyi Pedagógiai Program
- Éves Munkaterv
- SZMSZ
- Házirend
Az intézmény működése megfelel az elfogadott Alapító okiratban, a Házirendben, az
intézményi

Szervezeti

szabályoknak.

és

Valamennyi

Működési

Szabályzatában

dokumentumot

a

megfogalmazott

törvényi

változásoknak

elvárásoknak,
megfelelően

módosítottuk, mely elfogadásra, jóváhagyásra került a nevelési évben. További módosításra
jelenleg nincs szükség.

Beszámoló a 2018/2019-as nevelési évről
Az óvoda működési feltételei

1. Statisztikai adatok:
Férőhelyek száma:

150 fő

Hősök u.2.

125 fő

:

Bánkút Kossuth u. 12:

25 fő

A gyermekek száma az októberi statisztikai adatok alapján:
Medgyesegyházán:

95 fő

Bánkúton:

16 fő

Összesen:

111 fő

Beíratottak száma májusban összesen:

23 fő

Medgyesegyházán:

23 fő

Bánkúton:

- fő

Hátrányos helyzetűek száma összesen:

14 fő

Medgyesegyházán:

12 fő

Bánkúton:

2 fő

Halmozottan hátrányos helyzetű:

3 fő

Medgyesegyházán:

2 fő

Bánkút:

1 fő

Fejlesztő foglalkozáson résztvevők összesen:
Medgyesegyházán:

7 fő

Bánkúton:

1 fő

8 fő

Ebből SNI:

2 fő

Medgyesegyháza:

2 fő

Medgyesegyháza:

5 fő

Bánkút:

-

Bánkút:

1 fő

BTM:

6fő

Logopédiai foglalkozáson résztvevők száma összesen: 4 BTM-es, 3 SNI-s és 19 alapellátott
gyermekkel.
Pszichológust március 1.-től 8 fő, 18 alkalommal vett igénybe.

Beiskolázási terv 2018/2019-es tanév
Csoport
Hősök utca
Bánkút
Összesen:

tanköteles korú
40 fő
6 fő
46 fő

Iskolába megy
19 fő
4 fő
25 fő

Óvodában marad
19 fő
2 fő
21 fő

Működési adatok: ebben a nevelési évben, intézményünkben 6 óvodai csoport működik.
Csoportbeosztások (májusi adatok)
Medgyesegyháza Hősök u. 2.
Csoport
vegyes csoport
Törpe
vegyes csoport
Manó
vegyes csoport
Pillangó
vegyes csoport
Maci
vegyes csoport
Méhecske

5 csoport működik

Óvodapedagógus

Dajka

Gyermek létszám:

2 fő

1 fő

20 fő

2 fő

1 fő

17 fő

2 fő

1 fő

21 fő

2 fő

1 fő

21 fő

2 fő

1 fő

20 fő

Bánkút Kossuth u. 12.

1 csoport működik

Csoport

Óvodapedagógus

Dajka

Gyermek létszám:

Vegyes csoport

2fő

1fő

19 fő

2. Személyi feltételek
A gyermekek ellátásához, neveléséhez szükséges munkaköröket, az ellátandó feladatok
teljesítéséhez szükséges alkalmazotti létszámot törvény határozza meg. Ennek alapján
óvodánkban az alábbi munkakörökkel és alkalmazotti létszámmal látjuk el feladatainkat:

Az intézményben összesen:

13 óvodapedagógus
6 dajka
2 pedagógiai asszisztens
1 óvodatitkár
1 konyhai kisegítő

Összesen:

23 fő dolgozik

A személyi feltételek megteremtése elengedhetetlen feltétele a Helyi Nevelési Programunk
céljainak minél tökéletesebb megvalósításához. Az óvoda teljes nyitvatartási idejében
szakképzett óvónők foglalkoznak a gyermekekkel. A gondozási feladatokat, a takarítást,
valamint az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat 7 fő látja el. Az óvónők és a dajka az
érvényben lévő munkaköri leírások, továbbá a tanévre összeállított munkatervek alapján
végzik nevelési, gondozási és egyéb tevékenységüket. Az idei tanévben egy dajka szerzett
szakképesítést.
3. Tárgyi feltételek
Fenntartónk az óvoda működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet évről évre biztosítani tudja
számunkra. A rendelkezésünkre álló keretet a 2017/2018-as nevelési évben sem léptük túl.
Pedagógiai programunk megvalósításához rendelkezünk a szükséges infrastruktúrával. A
csoportszobák, az óvoda belső tere otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik
pedagógiai programunk sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét, az óvodai csoport
attitűdjét. Udvaraink játszóhelyei, játékai lehetőséget nyújtanak a mozgásfejlesztésre,
munkatevékenységre. Eszközrendszerünk fejlesztésére célzottan törekszünk. Programunk
előnye, hogy viszonylag kevés anyagi ráfordítás mellett is folytatható. Az alapellátáshoz
szükséges felszerelések, szakmai eszközök mennyiségi és minőségi pótlása, bővítése
elengedhetetlen.
Ebben a tanévben az óvoda 2 telephelyen működött. Mindkét óvodában adottak a tárgyi
feltételek, amelyeket a lehetőségekhez mérten állandóan próbálunk fejleszteni. Óvodánk
tágas, a gyermekek óvodai életéhez, a tevékenységekhez kényelmes, biztonságos, rendezett
környezetet nyújt. A csoportszobában a tárgyak, játékeszközök otthonossá, esztétikussá teszik
a gyermekek környezetét, a mobil kialakításnak köszönhetően lehetőség nyílik a játszóhelyek
igény szerinti változtatására. Külön tornaszoba nem áll a gyerekek rendelkezésére a

mozgáshoz, ezért a testnevelés foglalkozásokat, a sportcsarnokban, a só szobában, jó idő
esetén, az óvoda udvarán tartjuk. Az idei évben pályázati forrásból megépült saját
tornaszobánk, amelyet ezúton is nagyon köszönünk. A mosdóban tiszta környezet, megfelelő
mennyiségű felszerelés áll a gyermekek rendelkezésére.
Tárgyi feltételeink jónak mondhatóak. Feladataink ellátásához rendelkezünk az alapvető
eszközökkel, és lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk állandóan javítani, fejleszteni
eszközállományunkat, esztétikusabbá tenni a környezetet. Ez nem jelenti azt, hogy nincs
szükség folyamatos fejlesztésre, eszközbővítésre. A fenntartó a működéshez szükséges
alapvető feltételeket biztosítja, de fejlesztéseinkhez, az eszközök vásárlásához, cseréjéhez a
költségvetés erre a célra felhasználható részén kívül pályázati forrásokat is igyekszünk
felkutatni és felhasználni.
Az idei évben a Hősök úti óvodában, a meglévő bordásfalak fel lettek újítva, valamint
készített az asztalos 6db újat is, amelyet ezúton nagyon köszönünk.

Az udvari játékok

felülvizsgálata során több eszköz elbontásra került, ezért szükséges tanúsítványokkal
rendelkező játékok beszerzése. Sajnos a költségvetésből az idei évben is ki lett húzva. Bízunk
abban a Faluprogramban vagy más pályázatban lehetőségünk lesz, az udvari játékaink
bővítésére.
Alapítványunknak köszönhetően a tornaszobába, mászó fal lett építve, amelyet minden
gyermek használhat. Terveink között szerepel a továbbá mozgásfejlesztő játékok, ipari
mosogatógép, mobil garázs, sportcsarnokba szőnyeg, konferenciaszékek, sörpadok és asztalok
vásárlása, amennyiben Leader pályázaton nyerünk.

3. Szakmai munka
Nevelőmunkánk tervezése és gyakorlati megvalósulása az Nkt. és annak rendeleteivel,
valamint Tevékenységközpontú Pedagógiai Programunkkal, illetve az intézmény Szervezeti
Működési Szabályzatával, az elfogadott éves Munkatervvel koherensen valósult meg. Az
óvoda dokumentumai naprakészek, tudatos, tervszerű és logikusan felépített nevelési és
fejlesztési

célokat,

feladatokat

tartalmaznak

a

gyermekcsoportra,

a

kisgyermekre

vonatkozóan.
A család központi szerepét kiegészítő kora gyermekkori nevelésnek és gondozásnak minden
későbbi beavatkozásnál mélyebb és tartósabb hatása van. A gyermekek legelső tapasztalatai
képezik valamennyi későbbi tanulás alapját. Éppen ezért az óvodai nevelésnek meghatározó
szerepe van a felnövekvő nemzedékek egyéni, személyes fejlődésének elősegítésében és
megalapozásában. Tisztában vagyunk azzal, ha sikerül a korai években szilárd alapokat
lerakni, akkor a későbbi tanulás is hatékonyabb. Az egész nevelési év során törekedtünk
nevelőmunkánk színvonalának növelésére, annak elősegítésére, hogy minden ránk bízott
gyermek magas színvonalú nevelésben - oktatásban részesüljön. Első és legfontosabb

feladatunk a teljes körű, befogadó kora gyermekkori nevelés és gondozás. A gyermekek
ismeretére épülő nevelésünk lehetővé teszi a gyermekek képességeinek korai felismerését,
tehetségük kibontakoztatását. Ez az életszakasz az, amelyben a célirányos nevelés a
leghatékonyabban képes kompenzálni a hátrányos helyzet következményeit. Már hároméves
korban is nagy különbségek mutatkoznak a kognitív, szociális és emocionális fejlettség terén
a jómódú és a szegényebb családból jövő gyermekek között. Ha nem törekednénk a hátrányok
kompenzálására, akkor ötéves korra a különbségek csak tovább nőhetnének.
Meghatározónak tartjuk az érzelmi biztonságot adó, elfogadó, szeretetteljes légkört, mint a
szocializáció és közösségi nevelés, valamint az integráció alapkövét. Óvodánkban vegyes
életkorú csoportok működnek.
Az intézmény stratégiai dokumentumai összhangban vannak az adott időszak oktatáspolitikai
céljaival és a fenntartó elvárásaival. A tervezés a nevelőtestület és a munkaközösségek
együttműködésével történik. Az éves munkatervek és beszámolók egymásra épülnek. A
nevelési év végi beszámolók megállapításai alapján történik a következő nevelési év
tervezése. Az óvodapedagógusok tervező munkája összhangban van a Pedagógiai program
célkitűzéseivel, és az éves munkatervben megfogalmazott feladatokkal, tevékenységekkel. Az
intézmény ellenőrzési tervvel rendelkezik, melyben szerepel, hogy ki, milyen céllal milyen
gyakorisággal és milyen eszközökkel ellenőriz. A gyermekek teljesítményének értékelése, az
intézmény alapdokumentumaiban elfogadott, közös alapelvek és követelmények alapján
történik.
Az intézményben kimagasló személyiség fejlesztési tevékenység folyik, a gyerekek
folyamatos megfigyelésén túl, dokumentálják a gyerekek egyéni képességeit, a fejlesztés
lehetőségeit és az eredményességét. Felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységet
folytatnak. A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek mindegyikénél rendelkeznek megfelelő
információkkal, folyamatosan konzultálnak külső szakemberekkel a hatékonyabb fejlesztés
érdekében. Az intézmény folyamatosan ápolja a meglévő hagyományokat, jól bevált
közösségalakító programokat szerveznek minden évben. Innovatív szemlélettel fejlesztik
azokat. A szülők és közvetlen partnerek szívesen részt vesznek ezeken a programokon.
Az óvodai élettevékenység formái:
 Játék
 A külső világ tevékeny megismerése
-

Természet, emberi-tárgyi környezet

-

Matematikai tartalom

 Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermek tánc
 Mozgás
 Munkajellegű tevékenységek

 Tevékenységben megvalósuló tanulás
A 2018/2019-es nevelési év kiemelt céljai, feladatai
A pedagógiai programunkban megfogalmazott célok és nevelési elvek megvalósítása
érdekében olyan feladatokat emeltünk ki az éves munkatervünkben, melyeknek a nevelési év
egészében különös hangsúllyal kell megjelenni. Eredményes megvalósításuk elősegítette az
értékközpontú nevelésünket és hatékony tanulási környezetet, ismeretátadási folyamatokat
eredményezett.
A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek óvodai életrendjét,
időbeosztását. A hetirend és napirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a gyermek számára
a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezet megteremtését. Az egészséges
életritmus, a megszokott tevékenységek sorrendje erősítik a gyermek biztonságérzetét, és
segítik az „időben” való tájékozódását. A folyamatosságot, a rendszerességet és a nyugalmat
segíti elő a napirend és a hetirend, a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető,
differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. A napirend igazodik a különböző
tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi
szokásokra, igényekre. A tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakításánál szem előtt
tartjuk a játék kitüntetett szerepét. Az óvodai élet megszervezésében a gondozásnak kiemelt
szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a
gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző
munkatárssal.
A nevelési programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a következő adott
évi, kiemelt feladataink voltak:

Tehetséggondozás
„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el:
bízzuk rá. Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván.” ( Kodály Zoltán)

Tehetséggondozás területén megfogalmazott értékek azt a célt szolgálják, hogy a ránk bízott
gyermekek adottságaikkal, képességeikkel, fejlődésükkel, szervezett és spontán
tapasztalataikkal összhangban, minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.
Tehetséggondozásunk 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)
– megfelelő szeretetteljes légkör biztosítása.
A tehetséggondozás, óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva történt.
Vegyes életkorú csoportjainkban, a mindennapi tanulásos cselekvéses helyzetekbe építi be az
óvodapedagógus a kreativitást fejlesztő feladatokat, többletismereteket. A gyermekek
szabadon dönthetnek részt kívánnak-e venni a felkínált tevékenységekben. Ezek a tanulásos
helyzetek nyitottak, bármikor elérhetőek, de a kilépés lehetősége is biztosított a gyermekek
számára. Az óvodapedagógusnak az a szerepe, hogy észrevegye, támogassa, és komplex
ismeretekhez jutassa a gyermekeket. Többféle lehetőség kínálkozik a vegyes összetételű
csoportokban a tehetségfejlesztésre, itt a dúsítás mellett a gyorsítás módszere is megjelenik
spontán módon, az életkori sajátosságok miatt, hiszen a kicsik, ha akarnak, részt vehetnek a
nagyoknak szánt foglalkozásokon.
Az

átlag

feletti

értelmi

képességekkel,

kreativitással

és

ehhez

kapcsolódó

feladatelkötelezettséggel rendelkező tehetségígéreteknek olyan játékos foglalkozásokat
tartunk, ami kielégíti tág érdeklődési területüket, illetve tovább bővíti azt. A lényeg az, hogy a
gyerekek olyan komplex többletismereteket kapjanak, amivel a közeljövőben nem
foglalkoznának, a programba be lehessen csempészni a lemaradó területek fejlesztését,
egymásra találhassanak a hasonló érdeklődésű gyermekek, érezzék, hogy a foglalkozást
vezető óvó nénivel, óvó bácsival jól megértik egymást, és hogy ezeken a foglalkozásokon
elfogadó légkör veszi őket körül. Ismereteink, azt bizonyította, hogy leghatékonyabban az 56-7 éves korosztály fejleszthető ilyen keretek között. Az óvodás gyermekek egészséges
személyiségfejlődése akkor valósul meg, ha olyan szabad és érzelmi biztonságot adó
támogató, gondolkodó környezetet teremtünk melyben egészségesen harmonikusan én erős
személyiséggé fejlődnek. Ehhez nélkülözhetetlen a gyermekek és az óvodapedagógus között
kialakuló érzelmi biztonság, kötődés, mert csak ennek hatására bontakoznak ki a különleges
tehetségre utaló speciális képességeik, készségeik kreativitásuk.
A tehetséges gyermekeknek lehetőségük van óvodánkban képességeik továbbfejlesztésére. A
nagycsoportos életkorú gyermekek, heti egy alkalommal ismerkedhetnek az angol nyelvvel,
heti egy alkalommal népi gyermektánc foglalkozáson vehetnek részt, valamint minden
pénteken az uszodában vízhez szoktatás történik, amelybe már a középsős gyermekek is
bekapcsolódhatnak két hetente. A szivacskézilabda, szintén ingyenes és heti egy alkalommal

szakember foglalkozik a gyermekekkel. Ezeken a területeken is külön figyelemmel kísérjük a
tehetséges gyermekeket.
A tehetséggondozásba bekapcsolódtak munkaközösségeink, alapítványunk segítségével, versmesemondó versenyt, rajzpályázatot hirdettünk, ezek részletezve a munkaközösségek
beszámolóiban megtalálhatóak.
A tehetséggondozást továbbra is kiemelten kezeljük, és törekszünk minél több gazdagító
foglalkozást szervezni, kis csoportokban és a szakmai műhelymunkát jobban kidolgozni,
megvalósítani a következő nevelési évben.
Óvodánkba a következő tehetség műhelyek működnek:
-

Vízhez szoktatás az uszodában.

-

A néptánc és népi gyermekjátékok.

-

Szivacskézilabda.

-

Vizuális foglalkozások

Kértük, szaktanácsadó segítségét ebben a témában, ahol lehetőség nyílt ismereteink és
tapasztalataink megvitatására, elemzésére.

A pedagógus minősítési eljárással összefüggő 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 gyakornokból pedagógus
I.-be való minősítésen részt vesz 1 dolgozó.
Pedagógus I.-ből pedagógus II. kategóriába, a minősítésre jelentkezett 4 óvodapedagógus.
- Feladatunk, hogy segítsük a minősítéssel érintett kollégák felkészülését a minősítésre,
folyamatosan figyelemmel kísérjük az OH e tárgyban megjelent ajánlásait, tájékoztatóit.
Információkkal,

tanácsokkal

összeállításában.

A

segítsük

portfóliót

a

minden

pedagógusokat
pedagógus

a

pedagógus

sikeresen

portfólió

feltöltötte.

Két

óvodapedagógusunk már tavasszal minősült, nagyon jó eredménnyel, amire rendkívül
büszkék vagyunk. Három pedagógus minősítésére az ősz folyamán kerül sor.
A minősítési eljárás során a bizottság a pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg,
a pedagógus tevékenységéről kapott dokumentumok és a személyes tapasztalatok alapján.

Boldog Óvoda Címből adódó feladatok
Minden csoportban havi egy alkalommal „Boldogság Órát” tartottunk, amelyet feltöltöttünk a
weboldalra.
„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élmény gazdag feladatai, játékai, valamint
gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe
vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré
válhatnak.”
Prof. Dr. Bagdy Emőke
A „Boldogság Órák” megtartásához, minden pedagógus használta a boldogságóra
kézikönyvet, és készségfejlesztő, kifestő és színező munkafüzetet, amely óvodák számára
készült. A pozitív gondolkodást, boldogságszintet növelő kézikönyv, több mint 200
személyiségfejlesztő gyakorlattal, továbbá Prof. Dr. Bagdy Emőke relaxációs programjával
szeretne az ovisoknak segíteni, akik sokszor tele vannak szorongásokkal, félelmekkel és
bizonytalansággal.
Ezeknek a gyakorlatoknak a segítségével könnyebben vészelik át a változás időszakát,
magabiztosabban állnak a mindennapi kihívások elé és megtanulják észrevenni az élet
szépségét, az örömteli pillanatokat. Így boldog, határozott és pozitív énképpel rendelkező
kisiskolás válhat belőlük.
A kiadványban szereplő módszerek és technikák pozitív hatásait az ELTE PPK tudományosan
is igazolta.
Az ovisoknak szóló Boldogságóra kézikönyv 10 egymásra épülő témából áll, amelyek az
ovisok fejlettségi szintén foglalkoznak a boldogság különböző összetevőivel, feltételeivel:
1.

Boldogságfokozó hála

2.

Optimizmus gyakorlása

3.

Kapcsolatok ápolása

4.

Boldogító jócselekedetek

5.

Célok kitűzése és elérése

6.

Megküzdési stratégiák

7.

Apró örömök élvezete

8.

Megbocsátás

9.

Testmozgás

10.

Fenntartható boldogság

Belső ellenőrzés, értékelés
Az intézményi ellenőrző- értékelő munka három területen folyik:
1) A gyermekek képességeinek, fejlődésének nyomon követése
2) A pedagógiai munka megvalósításának vizsgálata
3) Az intézmény működésének egyéb területei
A munkatársak munkaköri leírásában meghatározott munkavégzésének és önként, a
közösségért vállalt feladatainak figyelemmel kísérése, folyamatos visszacsatolás a
megvalósításról.

Nevelési

év

végén

értékelés

az

eredményességről.

Az

egyéni

gyógypedagógiai fejlesztési naplók megnyitása, vezetésének ellenőrzése is a feladatom, az
elvégzett egyéni fejlesztéseket folyamatosan figyelemmel kísérem, és konzultálok az
együttnevelést segítő szakemberekkel. Beszámoltatások, belső tudástartalmak átadásának
biztosításakor is mód nyílik a szakmai felkészültség vizsgálatára, és egyben az önreflexió és
reflektív értékelések gyakorlására is. Tudatosan elősegítem és ellenőrzöm a Pedagógiai
Programunkban megfogalmazott értékrendünk, a pedagógiai és nevelési elveink beépülését a
nevelési-, tanulási-tanítási folyamatokba. A gyermeki teljesítmény, fejlettségi szint
folyamatos és hosszú távú nyomon követése adja meg az alapját a pedagógiai munkánk
tervezésének, melyet játékba integrált spontán és aktív cselekvéses differenciált tanulási
helyzetekben segítünk elő. A csoportnaplókban a nevelés-oktatás tervezését az adott
gyermekcsoportra és az egyéni szükségletek figyelembevételével differenciáltan lehet
elkészíteni. A pedagógiai dokumentációt rendszeresen ellenőrzöm a szakmai munkaközösség
vezetővel együtt, az ellenőrzések tapasztalatait rögzítjük a csoportnaplókba. A csoportokban
folyó nevelőmunkát személyesen megfigyelem és értékelem. Így megfelelő mennyiségű és
minőségű

információ

gyűjtésére

van

lehetőségem,

hogy

a

tényleges

állapotot

összehasonlíthassam a nevelési program cél - feladatrendszerével, ami visszajelzést ad
óvodapedagógusoknak a munka színvonaláról. Részt veszek a közös ünnepségeken, egyéb
rendezvényeiken, szülői értekezleteken. Ellenőrzés helye, ideje, a munkatervben és az
önértékelési tervben rögzítve van. Minden csoportban évente legalább 1 alkalommal
hospitálás - a szakmai munkaközösség-vezetők, intézményvezető helyettes koordinálásával.
Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése, a tényleges állapot
összehasonlítása

a

nevelési

program

cél

-

feladatrendszerével,

visszajelzés

az

óvodapedagógusnak a munka színvonaláról. Az ellenőrzés területei és módszerei:
dokumentumok vizsgálata: éves terv, az éves terv heti lebontása. A nevelési terv, napirend,
heti rend, fejlesztés tartalma, értékelése, a fejlődést nyomon követő napló és a megfigyelési és
fejlesztési napló bejegyzéseinek vizsgálata Az előforduló hibák javítása, hiányok pótlása,
javaslattétel, segítségnyújtás, feladat meghatározás. (javaslat önképzésre, továbbképzésre,

szakirodalom ajánlás). Az elmúlt és az idei tanévben a tanfelügyeleti ellenőrzéshez, minden
óvodapedagógus önértékelése megtörtént.
Gyermekvédelmi feladatok:
A gyermekvédelmi munkánkat az előző évek tapasztalatainak megfelelően a prevenció, és a
feltárás

megvalósíthatóságának

biztosításával

végeztük.

Minden,

a

gyermekek

veszélyeztetését jelző jelről feljegyzést készítettünk és továbbítottuk a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat felé. Ebben a nevelési évben ez négy alkalommal történt.
Gyermekvédelmi felelősünk részt vett az esetjelző megbeszéléseken. Az ott kapott
információkat megbeszélte az érintett kolléganőkkel és velem. Napi figyelmet kell
fordítanunk a gyermekek elhanyagolásának megszüntetésére, mert egyre nagyobb probléma a
személyi higiénia hiánya. A gyermekvédelmi munkánkról az éves gyermekvédelmi
megbeszélésen tájékoztattuk a jelzőrendszer tagjait.
Ebben a nevelési évben az októberi statisztika szerint 35 kisgyermek kapott gyermekvédelmi
támogatást, (Medgyesegyházán 28, Bánkúton 7) és így ingyenes étkezésben részesült. Nagy
családosként 9 (Medgyesegyházán 9, Bánkúton 0) kisgyermek kapott étkezési támogatást.
Nyilatkozat alapján 42 gyermek (Medgyesegyházán 40, Bánkúton 2) étkezett ingyenesen.
Tartós betegség alapján 2 (Medgyesegyháza 1, Bánkút 1) gyermek étkezett ingyenesen. Ezek
az adatok a tanévben folyamatosan változtak.
Az óvodapedagógusok a hátrányos helyzetű gyermekek sorsának alakulását folyamatosan
figyelemmel kísérték. Szükség esetén jellemzést, környezettanulmányt készítettek a
gyermekekről. A Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével folyamatosan kapcsolatot tartunk, a
prevenciós problémákat megszüntető tevékenységek az óvodapedagógusok, a védőnő, a
jegyző egyeztetésein alapultak.
Takács

Ferencné

a

Gyermekvédelmi

felélős

szokta

képviselni

az

Óvodát

az

esetmegbeszéléseken. A megbeszélések célja, hogy a Jóléti Szolgálat és a jelzőrendszeri tagok
együttműködése elősegítse a segítségnyújtást a rászorulóknak.

Szervezési feladatok:
Az igazolatlan hiányzások minimalizálása, ösztönzés a rendszeres óvodába járásra.
Kapcsolattartási feladatok:
A szülőkkel való kapcsolattartás erősítése, közös rendezvények szervezése.
-

Iskolával való kapcsolat erősítése, az első osztályokban.

Nevelési időn kívüli foglalkozások:
Ovi-focira óvodánkból 5 gyermek járt.

Román nyelvoktatáson, amelyet ingyenesen biztosított, a helyi Önkormányzat, 6 gyermek vett
részt.
Néptáncra 20 gyermek járt.
Kézilabdára 24 gyermek járt.
Egyéb feladataink
Integrált nevelés- beszédhibák, részképesség hiányok feltárása, felmérése. A nevelési
tanácsadó közreműködésével a logopédiai szűrés megszervezése.
Szakértői vélemények beszerzése a rászoruló gyermekeknek.
Intézményünkben szakképzett gyógypedagógus és TSMT terapeuta látja el a kötelező
munkaidején belül a gyermekek szakvéleményben előírt fejlesztését. Rendkívül büszkék
vagyunk erre, hiszen ezzel kevés óvoda rendelkezik. A gyerekek beszédfejlesztését
szakképzett logopédus végzi.
Kiemelt feladatunk a hátránykompenzáció erősítése és az esélyteremtés, a befogadó környezet
kialakítása és az óvodapedagógusok befogadó attitűdje. Egyre nagyobb szerepet kell
vállalnunk a családi nevelés támogatásában. A gyerekek eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési
szükségletéből fakadó egyéni hátrányok csökkentése és az alapkészségek sikeres
megalapozása érdekében felmérést készítünk, majd egyéni fejlesztési terv alapján dolgozunk.

Mérések
A gyermekek adottságainak, képességeinek megismerése óvodába lépéstől kezdve folyamatos
megfigyeléssel; az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján; egyéni fejlődési napló
vezetésével. Itt történik a lemaradások, eredmények, egyénnek szóló feladatok
meghatározása, negyedévenkénti értékeléssel. A gyermekek fejlődéséről folyamatosan
visszajelzünk a szülőknek egyéni beszélgetés ( érkezéskor, távozáskor), szülői értekezlet,
vagy fogadóóra keretében.  Minden évben megtörténik a nagycsoportosok részképesség
mérő vizsgálata a Nevelési Tanácsadó munkatársainak közreműködésével, valamint a
logopédiai szűrővizsgálat a beszédzavarok javítása, a hátránycsökkentés, az iskolára való
felkészülés sikeres megvalósítása érdekében. Ezek eredményei alapján - ha szükséges további
egyéni vizsgálatra, iskolaérettségi vizsgálatra, vagy szakértői bizottsági vizsgálatra irányítjuk
a gyermekeket.  DIFER mérés eredményeit DIFER naplóban rögzítjük.  Az iskolába menő
gyermekek tudását, fejlettségi szintjét ezen eredmények alapján értékeljük, s a szülőkkel való
egyeztetés után az intézményvezető döntést hoz az iskolakezdésről.
Az óvodáskorú gyermekeknél a képességek vizsgálata különböző mérésekkel, és azok
feladatrendszerével történik. A mérések pontos képet adnak a gyermekek fejlettségi szintjéről.
Két különböző időben végzett azonos típusú mérés megmutatja,- az eltelt időszak alatt-, a
gyermekek fejlődésének mértékét. A mérések segítségével, biztonsággal megmutatkoznak a
lemaradások is a különböző képességterületeken. A lemaradásokat az egyéni fejlesztések
során fel lehet hozni a gyermekeknél a megfelelő szintre.

a.) DIFER mérés
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-8 évesek számára. A Fejlődési mutató
füzetben minden gyermeket minden nevelési év elején felmérünk. A hét készség
(melyeket felmérünk) fejlődése nem független egymástól, ezért a fejlődés egyetlen
számértékkel jellemezhető, melyet DIFER – indexnek nevezünk. A hét terület
százalékpontban kifejezett globális mutatóinak átlaga adja. A DIFER – index olyan
mutató, mely a gyermekek általános aktuális fejlettségét, fejlődési folyamatát mutatja.
Segítségével mi is nyomon követhetjük a gyermekek fejlődését évről évre.
A képességterületek a következők:








Írásmozgás koordináció
Beszédhanghallás
Relációs szókincs
Elemi számolási készség
Tapasztalati következtetés
Tapasztalati összefüggés-megértés
Szocialitás

Ezen képességek megléte elengedhetetlenül fontos az iskola első osztályában az alapvető
tantárgyak (írás, olvasás, számolás) sikeres elsajátításához.
A DIFER mérést évente egyszer kell elvégezni, egészen a gyermek 8 éves koráig. Az eltelt
egy év alatt jól kimutatható a gyermekek fejlődése, esetleges lemaradása. Ezen mérést az
iskolában is elvégzik. Így a fejlődés a kezdeti időszaktól a befejező időszakig jól nyomon
követhető.
Törpe csoport
A gyermekek képességfejlődésének főbb eredményei:
Csoportunkban a DIFER vizsgálati tesztet 8 gyermekkel végeztük el, ebből 3 nagycsoportos,
5 középsős korú.
Az alábbi képességterületeket vizsgáljuk a tesz során:
 Írásmozgás –koordináció
 Beszédhanghallás
 Relációs szókincs
 Elemi számolási készség
 Tapasztalati következtetés
 Tapasztalati összefüggés-megértés
 Szocialitás

A DIFER index eredményeit az alábbi diagram mutatja.
Szint

Százalék

Fő

Optimális használhatóság:

85%-100%

1 fő (nagycsop.)

Befejező szint:

75%-85%

0 fő

Haladó szint:

65%-75%

5 fő (2 nagy,3 középső
csop.)

Kezdő szint:

50%-65%

2 fő (középső csop)

Előkészítő szint:

0%-50%

0 fő

A középső csoportosok mindegyike kezdő és haladó szinten áll a DIFER index eredménye
alapján. Nagycsoportosaink közül 1 fő optimális, 2 fő haladó szinten áll a mérés szerint.

Maci csoport
2018/2019-es nevelési év DIFER – index középsősök:

A középső csoportosok DIFER átlaga összesen: 56,75 %-os

2018/2019-es nevelési év DIFER – index nagycsoportosok:

A nagycsoportosok DIFER átlaga összesen: 76,33%-os

Manó csoport
2018/2019-es nevelési év DIFER – index középsősök:

A középső csoportosok DIFER átlaga összesen: 42 %-os

2018/2019-es nevelési év DIFER – index nagycsoportosok:

A nagycsoportosok DIFER átlaga összesen: 78%-os

Pillangó csoport
A DIFER eredmények a következők:
Előkészítő szinten van: 5 fő
Kezdő szinten van: 2 fő
Haladó szinten van: 7 fő
Befejező szinten van: 0 fő
Optimális szinten van: 0 fő
Magyarázat: Azok a gyermekek, akik a haladó, a befejező és az optimális szinten állnak,
azoknál az adott képességek kialakultak. Akik az előkészítő és a kezdő szinten állnak, azok
képességei még nem alakultak ki teljes egészében. Képességüket az egyéni fejlesztések során
fejleszteni szükséges.
Képességterületek szintjei a csoportban:








Írásmozgás –koordináció: 33,69%
Beszédhanghallás: 96,84%
Relációs szókincs: 79,61%
Elemi számolási készség: 65,53%
Tapasztalati következtetés: 69,69%
Tapasztalati összefüggés-megértés: 72,53%
Szocialitás:68.23 %

A csoport DIFER-INDEXE: 69,44%

Nagycsoportosok DIFER-INDEXE: 71,66%
-

befejező szint: 2 fő
haladó szint: 5 fő
kezdő szint: 4 fő

Középső csoportosok DIFER-INDEXE: 53,51%

Méhecske csoport

DIFER vizsgálatot 11 gyermeknél végeztem el. 7 nagy és 4 középsős korú.
Hat területet mérünk fel. A gyerekek egyenként jönnek egy olyan helyiségbe, ahol csak ketten
vagyunk. Minden gyermeket legalább három alkalommal vittem ki, nagyon élvezték.
Ezek a területek:
 Írásmozgás
 Beszédhanghallás
 Relációs szókincs
 Elemi számolás
 Tapasztalati következtetés
 Tapasztalati összefüggés megértés
 Végül a szocialitás fejlettségét is értékeljük.

2018/2019-es nevelési év DIFER – index középsősök:

A középső csoportosok DIFER átlaga összesen: 47 %-os

2018/2019-es nevelési év DIFER – index nagycsoportosok:

A nagycsoportosok DIFER átlaga összesen: 51,71%-os

Őzike csoport
DIFER teszt /nagycsoportosok/

Intézményi középsősök DIFER átlaga 54,9 %.

Intézményi nagycsoportosok DIFER átlaga 71,54 %.

Iskolaérettségi vizsgálat:
Méhecske csoport
Iskolaérettségi

A nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálatának átlaga összesen: 25,42%

Maci csoport
Iskolaérettségi

2019 januárjában végeztük el a 12 területet vizsgáló iskolaérettségi tesztet.
12 gyermekből 8 gyermek iskolaérettségi szintet teljesített, 3 gyermek közepes szinten,
1gyermek pedig iskola éretlen szinten teljesített. A szülők tájékoztatása után 6 gyermek szülei
úgy döntöttek, hogy gyermekük még egy évig óvodai nevelésben részesüljön. 6 gyermek
pedig szeptembertől iskolai nevelésben részesül, melyből 5 gyermeket iskolaéretten, bátran
elengedünk az első osztályba, 1 gyermeket pedig a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján
engedünk el. Iskolába iratkozott 6 gyermek. 5 gyermek Medgyesegyházára iratkozott, 1
gyermek pedig másik iskolába, melyről a szülő nem adott tájékoztatást.

A nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálatának átlaga összesen: 36,3%
Manó csoport
Iskolaérettségi

A nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálatának átlaga összesen: 40,4%

Pillangó csoport

Nagy József-féle iskolaérettségi vizsgálat.
A nagycsoportosokkal elvégeztük az iskolaérettségi vizsgálatokat is (tavaszi). Az
iskolaérettségi vizsgálat évtizedek óta megbízhatóan mutatja meg a gyermekek képességeinek
alakulását, és az iskolára való érettséget.
Tavaszi iskolaérettségi vizsgálat ponthatárai:
-33-50 pontig iskolaérett
-25-32 pontig közepes
-0-24 pontig iskola éretlen

A 11 nagycsoportos korú gyermek közül 4 gyermeknek 40 pont fölött sikerült a vizsgálat. A
legrosszabb eredmény:28 pont, a legjobb eredmény 50 pont lett.
A mérések eredményeiről, a gyermekek fejlődéséről az év folyamán rendszeresen
tájékoztattuk a szülőket. A Fejlődést mérő lapokat és az azon lévő fejlesztési terveket a szülők
aláírásukkal megismerték és elfogadták.
A 11 nagycsoportos közül 4-en ballagtak el az óvodából. Ők szeptember 1-jén kezdik meg
tanulmányaikat a helyi általános iskolában.

Őzike csoport

5. Kapcsolatok
Szülőkkel:
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodának kiegészítő,
segítő szerepe van. Mindannyian érezzük a családokban végbemenő változásokat, így
feladatunknak tekintjük a fejlődésben történő lemaradások korrigálását, a családi nevelésben
felmerülő hiányosságok pótlását, a szülők támogatásának elnyerését ebben a munkában.
Nevelőmunkánk alapját a személyes kötődésen nyugvó gyermek-óvónő kapcsolat adja,
kiegészítve a gyermekek egymás közötti kapcsolatainak erősítésével. Évek óta nagy hangsúlyt
fektetünk a közösségi nevelésre, eleinte csak a saját csoporthoz való kötődés kialakításával,
később a közös óvodai programokon keresztül a nagyobb közösséghez való tartozás érzésének
erősítésével. A városi rendezvényeken való megjelenés során egy még nagyobb közösségbe
való tartozás érzésébe is belekóstolhattak a gyerekek. Az óvodai mindennapok és a nyitott
pedagógiai célú programok a szülők részvételével, támogatásával valósultak meg, melyek
erősítették a gyermeki nevelés két területének összekapcsolódását. Számíthattunk rájuk a
papírgyűjtésben, rendezvények megszervezésében. Fogadó órákon tájékoztatást kapnak a
gyermekeik fejlődéséről.
Partnereinkkel igyekszünk jó kapcsolatot fenntartani. Rendezvényeinkre, programjainkra
meghívjuk őket, mi is eleget teszünk az ő meghívásaiknak. Legfontosabb, legszorosabb
kapcsolatunk az óvodába járó gyermekek családjával van. A kapcsolattartás több rétű, első a
családlátogatás, később napi kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, ők is, mi is keressük a
megbeszélés lehetőségeit. A kapcsolattartáshoz tartozik a rendszeres szülői értekezlet,
valamint igény esetén a fogadóóra.
Helyi Általános Iskolával:
Az

óvoda-iskola

átmenet

segítése

érdekében

közös

programokat

szervezünk

a

munkatervünkhöz és az iskola munkatervéhez igazodva. Májusban meghívást kaptak a leendő
elsősök az iskolába és meglátogathattunk egy tanítási órát. A tanító nénik rendszeresen jártak
az óvodában ismerkedni a nagycsoportos gyermekekkel. Szeptemberben az iskolába lépőket
elkísértük az évnyitó ünnepségre és átadtuk őket a tanító néniknek. A nyár folyamán az óvó
nénik verseket tanítottak nekik, amit előadtak az ünnepségen.
 elsősök meglátogatása;
 tankötelesek látogatása az iskolában;
 meghívás a nagyok búcsúztatójára;
 iskolai tanévnyitón versmondás
A

tartalmasabb,

és

színvonalasabb

együttműködés

érdekében

az

iskola

alsós

munkaközösségével, és az iskola vezetésével, közös nevelési értekezletet szerveztünk. Arra
törekedtünk, hogy a tanító nénik minél jobban betekintést nyerjenek a munkánkba. Az óvoda

és iskola közötti átmenet zökkenő mentesebbé tétele érdekében, közös ötleteket gyűjtöttünk,
amelyeket a jövőben beépítünk az intézmények munkatervébe.
Helyi önkormányzattal, képviselő-testülettel
A Fenntartóval való kapcsolattartásunk korrekt, jó munkakapcsolat, lehetőségeikhez mérten
támogatják óvodánkat. Szakmai önállóságunk kellően biztosított, problémáinkkal bármikor
fordulhatunk az ott dolgozókhoz. Az Önkormányzat adatszolgáltatásaihoz határidőre
eljuttattam a szükséges információkat, mindig igyekszünk eleget tenni a hivatalos
megkereséseknek. A Képviselő-testületet rendszeresen tájékoztattam az óvodával kapcsolatos
tudnivalókról, a határozatokhoz szükséges információt minden esetben átadtam. Ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani a fenntartó Önkormányzatnak, a Képviselő-testület tagjainak
a zökkenőmentes, zavartalan működtetés biztosításáért.
 éves beszámoló készítése;
 testületi üléseken való részvétel;
 megbeszélések, információ átadás, tájékoztatás aktuális eseményekről;
 polgármester, képviselőtestület meghívása kiemelkedő rendezvényeinkre
Gondozási központ
Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat: A családokkal való kapcsolattartás során a hátrányos és
veszélyeztetett helyzetben nevelkedő gyermekek érdekeinek képviselete, megsegítése. A
gyermek fejlődésének követése, segítségnyújtás formáinak bővítése. Az indokolatlan óvodai
hiányzás csökkentése. A jobb és hatékonyabb együttműködés érdekében, nevelőtestületi
értekezletünkre meghívtuk családsegítő szolgálat munkatársait.
Védőnők, gyermekorvos
Védőnői hálózat: Egészséges életmódra nevelés kialakításában kölcsönös együttműködés. A
szűrő vizsgálatok elvégzése, rendszeres óvodába járás erősítése, indokolatlan hiányzás
csökkentése. Betegség miatti hiányzás nyomon követése.
Szakmai szolgáltatók
Szakmai Szolgáltatók, Pedagógiai Szakszolgálat: A fejlesztésre szoruló gyermekek időben
megfelelő szakemberhez kerüljenek. A gyermekek egyéni fejlesztéséhez segítségnyújtás, az
SNI-s

gyermekek

szakszerű

ellátása.

Beszédhibák

szűrése,

javítása,

logopédiai

foglalkozások, fejlesztő foglalkozások megszervezése
Művelődési intézmény
Művelődési intézmények: Kölcsönös megjelenés egymás rendezvényein, ezzel is formálva a
gyermekek érdeklődését, ízlésvilágát. A kultúra és művészetek megszerettetése, a családok
életszemléletének alakítása.
Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány
Szakmai munkánk eredményességét nagyon sokban segítette Alapítványunk működése.

Segített a rendezvényeink színvonalas megrendezésében és lebonyolításában, eszközök
vásárlásában, gyermekeknek való tevékenységek megszervezésében ezek költségeinek
átvállalásában.
Szomszédos települések óvodáival:
A szomszédos települések óvodáival, folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Az idei évben
ellátogattam Lőkösházára, ahol az óvoda mini bölcsödét működtet. Nagyon hasznos és
tanulságos tapasztalatra tettem szert, amelyet a helyi mini bölcsőde kialakításánál alkalmazni
tudok.
4. Rendezvényeink, egyéb gyermekek számára rendezett programok
Óvodánkban több éves hagyományai vannak az ünnepeknek, rendezvényeknek, a
hagyományok ápolása mellett igyekszünk újakat is teremteni. Közös programok, ünnepek
lehetőséget adnak a család-óvoda közötti kapcsolat elmélyítésére, egymás szokásainak,
értékrendjének még jobb megismerésére, a nevelési elvek közelítésére, közösségi, nemzeti
érzés alakítására. A szülők nem csak résztvevői, hanem segítői, szervezői is közös
programjainknak.

Szeptember 25. Autó mentes világnap

Szeptember

Egészséghét: Megismerkedtünk a helyes táplálkozással, zöldség, gyümölcs,
tej, magvak, gyógynövények napját rendeztünk

25-29.ig

Fényképész
Szeptember 26.
Október 03.

Varázserdő Óvoda születésnapjának megünneplése

Október 04.

A mese világnapja alkalmából Mesemondó verseny a Művelődési Házban.

Október 09.

Hulladékgyűjtés

Október 17.

November 25.

Tűzriadó próba.
Családi délután zenére ritmikus mozgást adtunk elő. Majd közös játék a
szülőkkel.

December 05.

Anyanyelvi munkaközösség Mikulás váró mesedramatizálása.

Mikulás járt az óvodában.
December 06.
Mikulásváró bábelőadás a Művelődési Házban
Tele a puttony című előadás a Művelődési Házban.
December 07.
Rajzpályázat eredményhirdetése.

December 17.

Adventi gyertyagyújtás, közös karácsonyi készülődés. Előadás a
Művelődési Házban.

December
Karácsonyi műsor minden csoportban közösen a szülőkkel.
19-20.
December 21.

Boldog Otthon Alapítvány bábelőadása.
Befejeztük a DIFFER tesztek mérését (középső és nagycsoportosok) és az

Január

eredményeket a szülői értekezleten kiértékeltük. A szülőkkel részletesen
ismertettük, a korábban mért eredménnyel összehasonlítottuk. Néhány
kivétellel jó eredmények születtek.
Teakwando bemutató az óvodásoknak a Művelődési Házban.
Kultúrházak éjjel-nappal alkalmából mesefilm vetítés az ovisoknak a

Február 02.

Február 05-09.

Művelődési Házban

Egészséghét: Megismerkedtünk a helyes táplálkozással, zöldség, gyümölcs,
tej, magvak, gyógynövények napját rendeztünk.
Farsang, ahol mindenki mókás jelmezekbe bújt. Játékos versengések és

Február 21-22.

fánkevés volt. Sokat táncoltunk, majd elégettük a kisze bábot, amivel
elűztük a telet.

Március 8.
Március 14.
Március 22.

Ajándékot készítettünk a Nőnapra, verset tanultunk, felköszöntöttük a
lányokat, a családok nő tagjait.
Március 15-ei megemlékezés a maci csoport szervezésével.
Víz világnapja alkalmából ismerkedés a vízzel, Vizi élettel.

Március 26.

Boldog Otthon Alapítvány Húsvéti bábelőadása
Nagycsoportosok látogatása a fogorvosnál.

Március 28.

Fényképész az óvodában.
Locsolkodás a csoportban, húsvéti tojásfa díszítése a csoportban.
Költészet napja alkalmából közös versmondás és rajzpályázat kihirdetése a

Április 11.

Április 17.

Művelődési Házban.
Mozgás világnapja alkalmából különböző kerékpáros akadálypálya és
ügyességi feladatok.

Április 20.

Föld napja megemlékezés.

Április 24.

Táncház Márti nénivel.
Anyák napjára meghívtuk a Nagymamákat, Édesanyákat. A gyerekek
verset mondtak, énekeltek, mesejelenetet adtak elő és ajándékkal
kedveskedtek. Az édesanyák nagyon meghatódtak a műsor után.

Május

Nyíltnapok szervezése a szülőknek a csoportokban és az uszodában,
mozgás terápián, gyógypedagógus foglakozásán.
Csoportok kirándulása.

Május 11.

Tájfutás világnapja alkalmából futóverseny a sportpályán.

Május 24.

Ballagók ellátogattak az Iskolába.

Május 26.

Ballagás, a nagycsoportosok búcsúja az óvodától.

Május 27.

Gyermeknap a Nebulókért Alapítvánnyal közös rendezésben.

6. Továbbképzések
Valamennyi

továbbképzésünk

összhangban

áll

pedagógiai

programunk

céljaival.

Folyamatosan figyelemmel kísérem a képzési lehetőségeket, és lehetőség szerint támogatom
és biztosítom a kollégáim bekapcsolódását azokba, hiszen a megszerzett ismeretek
hozzájárulnak ahhoz, hogy naprakész pedagógiai ismeretekkel rendelkezzünk, szakmai
munkánk megújuljon. Az idei tanévben az 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.
„ Népi játékok a multikultúralitás jegyében” 30 órás tanfolyam 4 fő.

„ Tanulási zavarok megelőzésére” 30 órás tanfolyam 5 fő.
„ Mozgásszervi elváltozások megelőzése az óvodában” 30 órás tanfolyamon 1 fő vett részt.
Összegzés
Összességében a 2018/2019-es nevelési évben végzett nevelő munkát tartalmasnak, aktívnak,
színvonalasnak értékelem. A szakmai munka és az eredmények azt igazolják, hogy mind a
nevelő testület, mind a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak felelősségteljesen
végzik munkájukat. A következő nevelési év feladata, innovatív módon alkalmazkodnunk kell
az változó elvárásokhoz. Újabb pedagógiai tartalmak beépítése, a módszertani, szakmai
megújulás mentén, megtartva az óvoda pedagógiai, szakmai értékeit. Köszönöm az óvoda
összes dolgozójának, a magas színvonalú, lelkes munkáját, és az önkormányzat dolgozóinak,
hogy a mindennapi zavartalan működést biztosították. Köszönöm a partner intézmények
együttműködését, segítségét. Munkánk így alkot egységet, ezzel biztosíthatjuk az
intézményben nevelkedő gyermekek derűs, életvidám napi gondozását, fejlesztését, nevelését.
Megköszönöm a Szülők hozzáállását, pozitív attitűdjét az intézmény nevelő munkájához.
Köszönöm a sok segítséget, amelyet a mindennapok, és a közös programok alkalmával is volt
módunk megtapasztalni. Megköszönöm a Képviselő Testületnek a bizalmat, fejlesztő
elképzeléseink, nevelő munkánk, kéréseink támogatását, intézményünk fejlődésének és
anyagi forrásainak biztosítását. Köszönöm a Polgármester Úr és a Jegyző asszony pozitív,
segítőkész támogatását. Mindennapi munkánk során a támogatást és a partneri
együttműködést. Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását!

Medgyesegyháza, 2019. június 03.
Varga Jánosné

Mellékletek
TSMT
2018/2019 év végi beszámoló
A TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning) fő célja a sikeres iskolai beválás biztosítása az
idegrendszer megfelelő működése mellett. A vizsgálat során a motoros, a pszichés-kognitív és
a szociális területeken jelentkező tünetek alapján, a gyermekek fejlettségi szintjének
megfelelően állítom össze a terápia menetét. Tervezett Szenzomotoros Tréningben
részesülnek azok a gyerekek, akiknél a meglassúbbodott mozgásfejlődés fő okaként az
egyensúly és/ vagy koordinációs zavar szerepel, illetve akiknél vezető a figyelemzavar, a
hiperaktivitás, az autisztikus viselkedés vagy egyéb nehezen kezelhető magatartásforma.
A foglalkozásokat berendezett tornateremben sokféle fejlesztő eszköz (gördeszka, roller,
labdák, csúszdák, hinták, pörgős játékok, kötelek, padok, zsámolyok, stb.) alkalmazásával
állítottam össze a megfelelő mozgássort. Célom a helyzetfelismerés és problémamegoldó
képességek fejlesztése, változatos mozgásélmények megtapasztalása, a közösségbe való
beilleszkedés, irányíthatóság, valamint a mozgáskoordináció, a figyelem és az önkontroll
fejlesztése.
A TSMT terápia feladatsora a nagy és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja
tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermekek
fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedet. A terápiában kiemelt szerepet kaptak az
elemi mozgásformák, kúszás, mászás újraélése, újratanítása, a csecsemőkori primitív reflexek
leépítése, mellyel megalapozzuk a magasabb rendű mozgásformák kialakulását, rendeződését
A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli
tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek
koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a
szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért
feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.
Hetente egy alkalommal 6 kisgyermek vett részt a foglalkozásokon, majd ez a szám 3 főre
csökkent évvégére. A foglalkozások időtartama 45 perc volt.

2018 Szeptember

2019 Május

Idegrendszer érettsége

47 %

59 %

Mozgásvizsgálat

30 %

53 %

Testkép,térbeli
tájékozódás,lateralitás

71 %

73 %

Taktilis terület

59 %

77 %

Ritmusvizsgálat

50%

55 %

KIEMELTEN FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK

Statikus egyensúlyérzék
Kóros együttmozgások leépítése
Mintamásolási készség
Analitikus mozgás kivitelezés
Koordinált mozgás kivitelezés
Ritmusérzék
Ritmus és koordinált mozgás összehangolása
Lateralitás
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Mozgás koordinációs munkaközösség év végi beszámolója
2018/2019
„…a mozgás adja azt a természetes energiát, amely egyaránt gyógyítja a testet és a lelket- az
izmok játékánál semmi sem segíti jobban a szellemi fejlődést.”
/ A. J. Christian /
A kisgyermekkor fejlődési folyamatában nagyon meghatározó a mozgás. A mozgás az
értelmi, a testi és a lelki fejlődés közötti összekötő elem. A mozgás az egyik legfontosabb
eszköz, amellyel hatni lehet az idegrendszer fejlődésére. Sok esetben az iskolai kudarcok nagy
része megelőzhető egy jól kidolgozott mozgásfejlesztő programmal. Ha viszont a kisgyermek
számára nincs biztosítva a megfelelő mozgási lehetőség, motoros képességei vissza
maradhatnak, mely kihat a szellemi fejlődésére, érzelmi életére. Óvodáskorban az
egészségfejlesztés az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének
alakítása is jelen van. A gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája a mozgás,
melynek az óvodáskor egész időszakában jelen kell lennie. Így az óvodai nevelés feladatai
többek

között

a

gyermek

testi

fejlődésének

elősegítése,

testi

szükségleteinek,

mozgásigényének kielégítése, a harmonikus mozgás fejlődésének elősegítése, a motoros
képességeinek fejlesztése, és a fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges biztonságos és
egészséges környezet megteremtése és biztosítása. Az óvodáskorú gyermek gyorsan elsajátít
különféle mintákat, és ekkor történik a mozgás és érzékelés finom összehangolódása. Ha
viszont akadályoztatott a mozgás, a finom összehangolódás nem történik meg, és
következményei az iskolai tanulásban mutatkoznak meg. A mozgás által olyan, kapcsolatok
épülnek ki az idegrendszerben, melyeket, később más környezetben, más helyzetben is
működtetünk.
Az idén is minden lehetőséget kihasználtunk a mozgásra, a szabad levegőn való
tartózkodásra. A szabadidős tevékenységet játékos mozgásprogramokkal tettük érdekessé a
gyermekek számára, fakultatív tevékenységeket kínáltunk. (néptánc, szivacs kézilabda)
Szeptember 22-e autómentes világnap. Játékos feladatokkal (akadálypálya kerékpárral,
rollerrel, találós kérdések, puzzle) sok beszélgetéssel próbáltuk a gyermekek ismereteit
bővíteni a témával kapcsolatban, mivel célunk a környezettudatos nevelés és a természet
védelme. Felhívtuk a gyermekek figyelmét a közlekedés okozta környezeti egészségi
hatásokra és az ezt csökkenteni képes közösségi eszközök előnyeire. Szülőt, gyermeket
egyaránt arra ösztönöztünk, hogy ezen a napon kerékpárral, rollerrel, játékmotorral vagy
gyalogosan jöjjenek óvodába, ezzel is gyakorolva a helyes gyalogos közlekedés szabályait.
Öröm volt számunkra, hogy szinte mindenki „autómentesen” közlekedet.
Egészség hetet az idei évben kétszer volt módunkban megszervezni. Először szeptemberben,
majd pedig februárba. Napjainkban a rohanó életvitel következményeként egyre nagyobb

hangsúlyt kap az egészséges életmód fenntartása és megőrzése Ez egy rendhagyó hét,
amelyen az egészséges életmódra nevelés fokozottan előtérbe kerül. Az egészség héten egyegy nap a mozgásé volt, ahol körforgásszerűen minden csoportban különféle mozgásos
tevékenységet lehetett kipróbálni (közös torna a teraszon, gyümölcskóstolás, célba rúgás,
ugráló vár, akadálypálya).
Októberben Marcsi óvó néni közreműködésével, a gyermek jógával ismerkedhettek meg az
idei évben ismét a varázserdő lakói. A gyermekjóga célja gyermekeink testi-lelki
egészségének megalapozása és megőrzése. A gyermekjóga foglalkozás természetesen a
mozgáson alapul, melyet – a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően – játékos
formában végeznek. Egy-egy jógapóz végzésekor állatot vagy növényt utánoznak, tehát a
gyerekjóga a kicsik természetére épít: a gyermek mindent utánoz, ami körülötte történik.
A gyermekjóga áldásos hatása a gyerekekre a teljesség igénye nélkül :
 fejleszti a koncentrációt, memóriát, kommunikációs képességeket
 oldja a felgyülemlő szorongást, feszültséget
 megtanítja segít a mozgásfejlődésben
 a kicsiket csapatban dolgozni.
A felgyorsuló világ egyre kevesebb időt enged a mozgásban gazdag életmódra, a gyerekek és
felnőttek idejük nagy részét a lakásban töltik. Ebben az évben-novemberben is megrendeztük
a hagyományosnak mondható családi délutánunkat. Ezt a rendezvényt mindig a szülők
részvételével szervezzük meg, együtt mozognak a szülők, gyerekek és az óvodai dolgozói. A
rendezvényt a hat csoport közös zenés, táncos előadása nyitotta meg, majd zenére közös
bemelegítés és játék következett a szülőkkel. Majd a csoportok közötti szülő- gyermek
versenyszámok következtek, az idén is szerepelt a szülői versenyszámok között a kötélmászó
verseny és hullahopp karikázás. A rendezvényt tombolahúzás zárta.
Ebben az évben a természet nem sok hóval örvendeztetett meg bennünket, de azt a keveset is
maximálisan kihasználtuk. Az óvoda udvarán hógolyóztunk, hóembert építettünk,
szánkóztunk a dombról.
Áprilisban a sport és testmozgás világnapja alkalmából az óvoda udvarán kerékpárokkal,
rollerekkel, kis motorokkal, ügyességi feladatokat oldottunk meg. Öt állomást alakítottunk ki,
amit az óvodás csoportok a délelőtt folyamán végig látogathattak, ahol életkori
sajátosságaiknak megfelelő akadálypályán, ügyességi feladatokat oldhattak meg.

Április 29 a tánc világnapja volt, a rossz idő és a hely hiány miatt a táncházat később
tartottuk meg. Márti óvó néni minden csoport számára érdekes és vidám táncházat tartott a
teraszon.
Május 11.-e a tájfutás világnapja volt a tavalyihoz hasonló futó versenyt szerettünk volna
rendezni a sportpályán, de sajnos a folyamatos esőzés és hideg idő miatt nem tudtuk
megvalósítani.
Ősszel még jó idő volt és tavasszal hetente egy alkalommal mind az öt csoport kint tornázott
közösen a teraszon zenére. Úgy próbáltuk összeállítani a mozgásokat, hogy minden
izomcsoportot megmozgassunk. A bemelegítést mindig nyújtó hatású gyakorlattal kezdtük,
utána pedig erősítő- nyújtó hatású gyakorlatok váltották egymást.
Fontos része az óvodánk életében a vízhez szoktatás, heti egy alkalommal. Itt első lépésként a
vizet, mint új közeget kell megszeretetni a gyerekekkel, el kell érni, hogy a vízben
ugyanolyan otthonosan mozogjanak, s ugyanolyan jól érezzék magukat, mint a szárazföldön.
2019.05.28
Forrásné Varga Judit
munkaközösség vezető

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A GYÓGYPEDAGÓGIAI FEJLESZTÉSRŐL
2018-2019
Az óvodában azoknak a gyermekeknek a gyógypedagógiai fejlesztése folyik, akik a Békés
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának szakértői véleménye alapján
sajátos nevelési igényűek (SNI), vagy a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Mezőkovácsházi Tagintézményének a szakértői véleménye alapján beilleszkedési, tanulási és
magatartási és nevelési zavarral küzdenek (BTMN).
Ebben a nevelési évben sok kisgyermeknek volt gyógypedagógiai fejlesztés előírva: 13 gyermek. Ezek
közül sajátos nevelési igényű: 4 gyermek, beilleszkedési, tanulási, magatartási és nevelési zavarral
küzdő: 9 gyermek.

SNI gyermek: 4 fő
BTMN gyermek: 9 fő
A fejlesztések az előírásnak megfelelően zajlottak. Heti 1 óra fejlesztésre járt 11 fő, heti 2 óra
fejlesztésre járt 2 fő. A fejlesztő órák 5-6 fős csoportokban zajlottak, hetente kétszer.
Bánkútról egy gyermeket hordtak be az órákra heti egy alkalommal.
A fejlesztés egy olyan külső és belső feltételek megteremtése, amiben a gyermek pszichés
funkciói a spontán érés mellett, optimálisan kibontakoztathatóak. A fejlesztés hosszú
folyamat, amit következetesen kell végigvinni. A gyakorlatok sorozata fog elvezetni egy-egy
funkció stabilizálásához. A fejlesztés célzottan azokra a területekre irányul, amelyeken a
teljesítmény elmaradást mutat. Mindig azokra a képességekre támaszkodunk, amelyekben a
gyermek sikeres. Fontos, hogy a gyermek elmaradását időben kiszűrjék és elkezdődjön a
fejlesztés. A Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában az óvodapedagógusok odafigyelnek a
gyermekekre. Ha valami problémát észlelnek a gyermekeknél, akkor a szülővel történő
konzultáció után a megfelelő szakemberhez irányítják. A gyógypedagógussal, fejlesztő
pedagógussal, logopédussal rendszeresen kapcsolatot tartanak, tanácsot kérnek a gyermek
óvodai csoporton belül folyó neveléséről.

Korrekciós munkám során,
 fejlesztem a pszichikus funkciókat (gondolkodás, emlékezet, figyelem, megismerő
funkciók)
 a sérült funkciók korrekcióját,
 esetleg a hiányzó funkciók pótlását végzem.
Fő célom, hogy:
 megelőzzem, vagy csökkentsem a tanulási nehézséget, tanulási zavart.
 megváltoztassam a tanulási kudarcok következtében kialakult negatív attitűdöt.
 megkedveltessem a tanulást, csökkentsem a viselkedészavarokat.

Az írás, olvasás számolás elsajátításához szükséges pszichikus funkciók intenzív fejlődése az
óvodáskorra tehető, ezért fontos ezeknek a funkcióknak a tudatos fejlesztése, működésük
elősegítése.
Pszichikus funkciók:
1. Vizuális észlelés
Pontos, differenciált






alak, forma, méret, szín pontos felfogása
összetartozó részek értelmes egészként észlelése (Gestait-látás)
megadott formák, színek, megtartása, kiemelése egy képi környezetből (figura,
háttér észlelése)
adott tárgyak térbeli helyzetének helyes felismerése, megítélése
vizuális információk téri elrendezése, vizuális információk sorba rendezése

2. Auditív észlelés




hallott (auditív) információk pontos észlelése, megkülönböztetése
adott hangok kiemelése
adott hangok helyes egymásutániságának felismerése, hangcsoportok egységbe
foglalása

3. Keresztcsatornák együttműködése



látott, hallott információk összekapcsolása
látott, hallott információk összekapcsolásának képessége, motoros visszaadása

4.Emlékezet


rövid idejű vizuális és verbális memória

5.Figyelem



figyelemkoncentráció
szándékos figyelem: kb. 10-15 perc

6. Összerendezett, koordinált mozgás


a szem-kéz összerendezett, célszerű mozgása

A fejlesztő órák hangulata játékos, érdekes, kreatív. Fontos, hogy szeressenek járni a
gyermekek. A fejlesztő foglalkozások 40-45 percesek, és analógiára épülnek. Egyik
foglalkozás a másiktól kevésbé tér el. A változatosság a feladatokban mutatkozik meg.
A Foglalkozások menete:
Nagymozgás (10perc)
Bemelegítő hatású, biztosítja a fizikai és a szellemi ráhangolódást.
Iránygyakorlatok (2-3 perc)

Téri irányok hangos megnevezésének gyakorlása.
Testséma fejlesztés (5-6 perc)
Ezt összekapcsolhatjuk a téri tájékozódással.
Percepciófejlesztés (15-20 perc)
Vizuális, auditív, verbális.
Finommozgás fejlesztés
Feladatlap végzése során.
Fejlesztő játékok (5-7 perc)
Célja a pozitív élményekkel való befejezés.

A foglalkozások során inger gazdag környezetet, figyelemfelkeltő eszközöket használok. A
képességek fejlesztésén túl igyekszem a gyermekeket a pozitív élményeken keresztül
SIKERHEZ hozzájuttatni.
Természetesen a fejlesztés csak akkor tud igazán hatékony lenni, ha az óvodapedagógusok és
a szülők is felismerik annak fontosságát és segítenek az adott funkció gyakoroltatásában,
fejlesztésében. A Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában a gyermekek fejlődését valamennyi
óvodapedagógus kiválóan nyomon kísérte és segítette. A szülők közül sajnos nem mindenkit
érdekel a gyermeke fejlődése. Nem érdeklődnek, nem jöttek fogadóórára stb.
A 2018-2019. nevelési évben végzett mérések eredményei, a fejlődés mértéke.
Szeptember és május hónapban azonos képességmérő lapokon megtörtént a gyermekek
egyéni képességszintjének felmérése. Így reális képet kaphatunk a gyermekek fejlődésének
mértékéről az eltelt időszak alatt.
Szeptember

Május

Dominancia

Kialakult: 12 főjobbkezes:13,fő
- balkezes: 0 fő

Kialakult: 12 főjobbkezes:13
- balkezes: 0

Nagymozgás

-életkornak megfelelő: 9

-életkornak megfelelő:10

-kialakulatlanok,
darabosak:4

-kialakulatlanok,
darabosak:3

-megfelelő:7

-megfelelő:9

-kialakulóban:6

-kialakulóban:4

-kialakult:7

-kialakult:9

-hiányos:3

-hiányos:2

-kialakulatlan: 3

kialakulatlan:2

Ceruzafogás

Testséma

Hallási figyelem

Szókincs

Verbális emlékezet

Vizuális emlékezet

-megfelelő:10

--megfelelő:11

-hangok differenciálása
bizonytalan:3

-hangok differenciálása
bizonytalan:2

-korosztályának
megfelelő:6

-korosztályának
megfelelő:8

-hiányos: 4

-hiányos:3

-szűk terjedelmű (1-2
szó):3

-szűk terjedelmű (10-15
szó):2

-5 szó visszamondására
képes:1

-5 szó visszamondására
képes:2

-4 szó visszamondására
képes:6

-4 szó visszamondására
képes:7

-3 szó visszamondására
képes:6

-3 szó visszamondására
képes:4

-1 szót sem mond vissza:0

-1 szót sem mond vissza:0

-7 képre emlékezik:2

-7 képre emlékezik:3

-5 képre emlékezik:3

-5 képre emlékezik:4

-4 képre emlékezik5

-4 képre emlékezik:5

-3képre emlékezik:3

-3képre emlékezik:1

-1 képre emlékezik:0
Fogalmi gondolkodás

Analógiás gondolkodás

Összehasonlítás

matematikai

-alapvető főfogalmakat,
gyűjtőfogalmakat ismer:10

-alapvető főfogalmakat,
gyűjtőfogalmakat ismer:11

-főfogalom alá rendezni
nem tud:3

-főfogalom alá rendezni
nem tud:2

- egyszerűbb ritmikus
sorokat tud folytatni:8

-egyszerűbb ritmikus
sorokat tud folytatni:10

-nem tud ritmikus sorokat
folytatni:5

-nem tud ritmikus sorokat
folytatni:3

-egyszerűbb azonosságokat
és különbözőségeket
felismer:8

-egyszerűbb azonosságokat
és különbözőségeket
felismer:10

-azonosságokat és
különbözőségeket nem
ismer fel:5

-azonosságokat és
különbözőségeket nem
ismer fel:3

-életkorának megfelelő
elvont számfogalommal

-életkorának megfelelő
elvont számfogalommal

gondolkodás

rendelkezik:8

rendelkezik:10

-elvont számfogalma nem
alakult ki:5

-elvont számfogalma nem
alakult ki:3

Figyelem

-könnyen terelődik, rövid
ideig tart:13

-könnyen terelődik, rövid
ideig tart:13

Alak-háttér

-alak-háttér
megkülönböztetése
megfelelő:8

-alak háttér
megkülönböztetése
megfelelő:10

-alak-háttér
megkülönböztetése nem
megfelelő:5

-alak háttér
megkülönböztetése nem
megfelelő:3

-forma felfogása és
másolása pontos:8

-forma felfogása és
másolása pontos:9

-forma felfogása és
másolásabizonytalan:5

-forma felfogása és
másolása bizonytalan:4

-téri összefüggéseket
felismer és lemásol:3

-téri összefüggéseket
felismer és lemásol:5

-téri összefüggéseket nem
ismer fel és lemásolni sem
tud:10

-téri összefüggéseket nem
ismer fel és lemásolni sem
tud:8

-bizonyos szituációkban
kérhető csak számon:6

-bizonyos szituációkban
kérhető csak számon:8

-kialakulatlan:7

-kialakulatlan:5

-feladatok végzése közben
időnként biztatást igényel:6

-feladatok végzése közben
időnként biztatást
igényel:10

Forma reprodukálás

Téri összefüggések

Feladattudat

Önállóság

-feladatok végzése közben
állandó támogatásra
szorul:7

-feladatok végzése közben
állandó támogatásra
szorul:3

Medgyesegyháza,2019.05.30.

Papné Réti Erzsébet
óvodaped.-gyógyped.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ ANYANYELVI MUNKACSOPORT MUNKÁJÁRÓL
2018-2019.
Fontosnak tartjuk kollégáimmal a gyermekek tiszta, kifejező beszédének kialakítását,
szókincsük bővítését, és a megfelelő beszédértést. Ennek segítése szempontjából igyekszünk
minél több anyanyelvi játékot játszani a csoportban. Az anyanyelvi játékok ügyesítik a
beszédszerveket, megtornáztatják a nyelvet, az ajkakat, és az egész szájüreget. Játékos légző
gyakorlatokat is végzünk, mely során a helyes beszédlégzés kialakítására törekszünk.
Szóképek segítségével a nagyobb gyermekeknél hangokat utánozunk, ezzel előtérbe helyezve
a beszédhang-hallás fejlődését, és a helyes artikuláció kialakítását. Miután képesek az adott
hang differenciálására, azután arra törekedtetjük a gyermekeket, hogy legyenek képesek az
adott hanggal ők is szavakat alkotni. Ezen képességek kialakítása, játékos gyakoroltatása
segíteni fogja a gyermekeket iskoláskorban a sikeres írás és olvasás elsajátításában.
Digitalizált, rohanó világunkban sajnos sok mindenre nem jut idő, köztük a beszélgetésekre
sem. Pedig a gyermekeknek nagyon fontos, hogy beszélgessenek velük, meghallgassák
érzéseiket, vágyaikat. A beszélgetés során fejlődik szókincsük és szóbeli kifejezőkészségük is.
Az óvodában minden csoportban szerves része a mindennapokban a beszélgetés. Ezt általában
beszélgető-körbe szervezve oldják meg az óvónők. A beszélgető-kör szerves része a
„beszélőbot”. Ez valamilyen kedves játék. Szabály, hogy csak az beszélhet, akinél a” bot”
van. Ezzel a módszerrel tanítjuk meg a gyermekeket mások meghallgatásának fontosságára,
és a szóbeli önkifejezésre. A gyermekek szókincsét gyarapítjuk még a mesékkel is. Az
óvodáskorra jellemző a mesék szeretete. Sajnos sok kisgyermeknek nem mesélnek otthon,
pedig a mese hallgatása rendkívüli módon fejleszti a képzelőerőt, segít a helyes
magatartásminták kialakításában, segít a kudarc feldolgozásában. A jó mese építi a
gyermekek lelkét, megnyugtatja őket. A rossz, durva mese (gyorsan váltakozó képek, fiktív
lények, gyors cselekmények) pedig nyugtalanságot, agressziót váltanak ki belőlük. Az
óvodában napi szinten találkoznak a gyermekek a mesékkel. Nagyon szeretik a bábjátékokat
és dramatikus játékokat is. Ebben az évben is számos alkalommal rendeztünk a gyermekeknek
bábelőadást, mesejátékot, vagy versekkel egybekötött kulturális programot, Mondóka-partit
is. Annak okaként, mivel sok a 2,5-3 éves korú kisgyermek az óvodában.
Ehhez a korosztályhoz nagyon közel áll a mondókázás, ami egy mozgással kísért
szövegmondás. Egyszerű szövege és dallamos ritmusa miatt könnyen elsajátítják a gyerekek
és játék közben is szívesen mondogatják. A rendszeres mondókázás fejleszti a gyermekek
beszédprodukcióját, ritmus érzékét, beszédhanghallását. Segíti a gyerekeket a játék során a
társas kapcsolataik elmélyítésében. A mondóka-parti során a csoportok egymásnál

vendégeskedve mondókáztak. Így tanultak meg egymástól újabb mondókákat. Jó hangulatban
teltek ezek a délelőttök.
Az idei évben kiemelt figyelmet fordítottunk a tehetséggondozásra is. A kisgyermekek
mesemondó verseny és versmondó verseny keretein belül csillanthatták meg tehetségüket.
Nagy létszámú jelentkező vett részt mind a két versenyen. Gyakorolhatták a szép kifejező
beszédet és a színpadi előadásmódot. Aki nem akart verset mondani, az vers illusztrációt is
készíthetett Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők című verséhez. A gyermekek
korosztályonként lettek értékelve. A szép rajzokat zsűri díjazta, majd kiállításra kerültek a
Művelődési ház előterébe. A nyereményeket a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány
biztosította.
Programjaink:
Szeptember:
Ötletelés, munkaterv megvitatása.

Október:

- A Mese világnapjának megünneplése.
- MESEMONDÓ VERSENY- tehetséggondozás.
November:
- Mondóka-parti az anyanyelvi munkaközösség szervezésében.
- Márton napi libanap
December:
-A Mikulás kesztyűje… Az Anyanyelvi munkaközösség dramatizálása.
- Adventi műsor a Művelődési házban. (csoportok előadása).
- Karácsonyi ünnepség az óvodában. (csoportok előadása).
Január:
- A Magyar Kultúra Napja alkalmából mesedramatizálás (A kiskondás című mese).
Február:
-„MACKÓÉBRESZTÉS”- az Anyanyelvi munkaközösség bábelőadása.
- Télkergetés. Mókás csúfolók, mondókák, vicces versek bemutatása
csoportonként. Kisze - báb égetés.
Március:
-A Pillangó csoportosok Március 15-i ünnepi műsora.

Április:
- Költészet napja-közös versmondás (Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi Felhők).
- VERSMONDÓ VERSENY (kis,- középsős,- nagycsoportos korosztály).
-RAJZPÁLYÁZAT (Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők című verséhez).
Május:
-

Anyák napi ünnepség az óvodában-csoportonként. Önálló verselés,
mesélés gyakorlása közönség előtt.

Összegzés:
Remélem, hogy a számos programmal lehetőséget nyújthattunk a gyermekeknek a beszéd
gyakorlására, anyanyelvük ápolására valamint a versek és mesék megszerettetésére.
2019. 05.30.
Papné Réti Erzsébet
munkaközösség-vezető

Táncos mozgásfejlesztés, népi játékok
2018/2019-es nevelési év
A táncos mozgásfejlesztés, népi játékok foglalkozásokat. októbertől heti egy alkalommal,
nagycsoportos gyermekek részvételével tartom.
Ebben az életkorban nagyon fontos, hogy a megnövekedett mozgásigényt kielégítsük,
ugyanakkor feladattudatuk már olyan szinten van, ami lehetővé teszi a feladatok megértését,
végrehajtását. A mondókák és párbeszédes játékok által fejlődik beszédkészségük,
kommunikációs képességük, artikuláció, a mozgásos játékok révén pedig a
mozgáskoordináció, önfegyelem, egymásra figyelés.
A foglalkozások fő célja a mozgás megszerettetése, ritmusérzék fejlesztése,
néphagyományok, néptánc iránti szeretet megalapozása, a szabad, önfeledt játék örömének
átadása, táncos mozgás megalapozása.
A népi játékok foglalkozások kiemelten szerepelnek tehetséggondozási feladataink között.
A foglalkozásra az idei évben 16 gyermek jár, a nemek szerinti megosztás: 2 fiú és 14 lány.
Csoportok szerint a következő az eloszlás:
Törpe csoport: 1 fő
Pillangó csoport: 4 fő
Maci csoport: 5 fő
Manó csoport: 3 fő
Méhecske csoport: 3 fő
2018. december 23-án településünk Művelődési Házában megrendezésre kerülő
óvodások adventi műsorában egy népi játékok összeállítással lépett fel kis csoportunk.
Óvodánk alapítványának jóvoltából készült gyönyörű szoknyákban léphettek fel a
gyermekeknek, ami emelte az előadás színvonalát, erősítette a közösségi érzést, élményt a
fellépő gyermekek számára.
A tánc világnapja alkalmából tartott táncházat hely és időjárás figyelembe vételével
kicsit később, május 27.-én az óvoda teraszán, korcsoportonként tartottuk meg a gyermekek
és óvónénik részvételével

Futaki-Bíró Márta
Óvodapedagógus

Beszámoló a vízhez szoktatásról
2018/2019-es tanév
A Medgyesegyházi Önkormányzatnak köszönettel tartozunk, hogy a 2018/2019-es tanévben
is biztosították az óvodás gyermekek vízhez szoktató programját.
E téren idén már nem csak általános vízhez szoktatás keretein belül zajlottak a foglalkozások,
hanem a tehetséggondozás is megjelent a munkaterületen.
A tehetséggondozást olyan gyermekekre vetítettük ki akik például:






Bátran mozognak vizes közegben
Fejlett a mozgáskoordinációja
Rugalmasak, hajlékonyak
Érdeklődnek a sport iránt
Adottságaiknak megfelelően sikeresebben hajtja végre a foglalkozásokat

De természetesen nem csak a tehetséggondozás, hanem az általános vízhez szoktatás is célja a
vizes mozgásterápiának. E célok közé tartozik:






A víz megszerettetése
A félelmek leküzdése
A vízbiztonság kialakítása
A vízbiztonsági alapgyakorlatok elsajátítása
A gyermeki szervezet vizes közegbe szoktatása

E mozgásterápián keresztül elsajátítják az új közegben való teljes alkalmazkodást. Jelentősen
javul a térbeli tájékozódásuk. A víz hidrosztatikus nyomása által a testben jótékony élettani
hatások indulnak el. Kinesztetikus érzékelés, nyirokrendszer keringésének javítása. A célzott
légzés és mozgás gyakorlatok pozitív gyógyító hatással vannak a manapság egyre gyakoribb
aszmatikus megbetegedésekre.
A vízben végzett gyakorlatok még számos pozitív hatással vannak a gyermeki szervezetre: A
teljesség igénye nélkül felsorolnék párat:
 Hat az idegrendszeri érzésre, érzékelésre (vizuális, auditív, kinesztetikus, taktilis
ingerek érik a szervezetet)
 Javítja a gyermek izomtónusát, hőszabályozását, mozgáskészségét, koordinációját.
 Serkenti a testi-szellemi fejlődést, koncentrációs képességégét.
 A tüdőkapacitás nő, a légző izmok erősödnek.
 Javítja a sejtek oxigén ellátását.
 Újszerű mozgásélményt ad, finomodik a koordináció, az egyensúlyérzékelés.
 Előnyösen hat a vizuális-motoros és verbális emlékezetre.
 Segíti a teljes idegrendszeri mozgásirányítás fejlődését.

E tanévben hetente 39 nagycsoportos és 2 hetente 20 középső csoportos, illetve 6-8 bánkúti
gyermek részesülhetett e különleges közeg élménytárában. A játékos foglalkozások számukra
öröm és szórakozás volt. Észre sem vették, hogy e közben mennyi tudatos gyakorlatot és
mozgást végeztek.
Remélhetőleg a jövőben is biztosítva lesz a gyermekek számára e fantasztikus tanulói és
egészségmegőrző élmények.

Oravecz Gábor
Óvodapedagógus

Angol nyelv az óvodában

Ismerkedés az angol nyelvel az óvodában

2018/2019
Év végi beszámoló

Készítette: Ungerné Páger Edit

„Egy idegen nyelv megismertetése, és a kultúra, ami vele jár, az egyik leghasznosabb dolog,
amit

tehetünk

a

gyermekek

empátiájának,

beleérző

képességének

és

kulturális

szemléletmódjának a tágításáért.”
(Michael Gove)
A nevelési év folyamán a tanköteles korú gyerekek foglalkoztam, két csoportra osztva,
hetente 1-1 alkalommal, illetve heti egy alkalommal Bánkúton a nagycsoportos korú
gyerekekkel. Összesen 45 gyermek ismerkedhetett meg játékos formában az angol nyelvvel.
A foglalkozások időtartama 33-35 perc. Az órák elején ráhangolódás az angol nyelvre,
figyelemfelhívás arra, hogy az óra további szakaszában angolul folyik a társalgás. A
foglalkozásokon egy Teddy nevű mackó látogat el hozzánk Angliából egy vonaton. Ő hozza
el nekünk az új idegen szavakat és a témához kapcsolódó dalokat, mondókákat. A vonat
megérkezése után felelevenítjük, átismételjük az előző alkalommal tanult szavakat, énekeket
és ezután térünk rá az új témára.
A szavakat illusztrációk, képek segítségével rögzítjük (vizuális emlékezet), még a dalokat,
énekeket mozgással és tánccal. Egy-egy foglalkozás végén különböző játékokat is játszunk
témához illően (halászás szín szerint, kiszámoló-ki marad a végére, hogy hívnak labdagurítással).
Az órák anyaga a mindennapi életben használt szavakra, cselekvésekre (köszönési formák,
saját neve, mozgásformák, irányok, színek, testrészek, számok, melléknevek, állatok nevei,
gyümölcsök, egyszerűbb érzések kifejezése) és egyszerű mondatokra épül, valamint a
gyerekek megismerkednek az angol szokásokkal, és ünnepekkel is.
A foglalkozásokat áthatja a játékosság, hiszen a gyermekekben sokkal hamarabb és
könnyebben rögzülnek a dolgok, ha az játékos, általa kedvelt és élvezhető módon történik.
Észre sem veszik, és már kívülről fújják a dalokat és mondókákat. A gyermekek számára
fontos, hogy a tanulás játékba legyen beágyazva, azaz JÁTSZON!
Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermeknek legyen sikerélménye, örüljön annak, amit
csinál, élvezze azt, amit csinál, azaz tökéletesen ráhangolódjon az adott feladatra.
Mindenképpen motiválnunk kell őket, hiszen e nélkül nem működik az ideális gyermekpedagógus kapcsolat. Az, hogy közösen, csoportosan oldják meg a feladatokat, olyan
összetartást, fegyelmet és alkalmazkodóképességet alakíthat ki már kisgyermekkorban, ami a
későbbi életük, valamint személyes jellemfejlődésük pozitív előrehaladását tekintve
nélkülözhetetlen. Ezt segítik a csoportokban végezhető játékos szituációs feladatok,
körjátékok, a közös énektanulás, valamint a pedagógus által adott pozitív visszacsatolás.

Erre a nevelési évre kitűzött céljaim:


Megismertetni és megszerettetni a nyelvet



Örömteli nyelvtanulást, sikerélményt biztosítani a kicsiknek



Fenntartani és megtartani a nyelv iránti érdeklődésüket, kíváncsiságukat



Többféle tanulási stílus alkalmazásával és a gyerekek saját kreativitásainak
felhasználásával élvezetessé tenni a foglalkozásokat



Kommunikációs készségük fejlesztése, játékos szituációkon keresztül

Úgy érzem céljaim megvalósultak, bár az idei nevelési évben technikai okok miatt kevesebb
témával sikerül megismerkedniük a gyerekeknek, mint az év elején terveztem. Remélem a
jövő nevelési évben zökkenőmentesen, jó kedvvel és vidáman fognak részt venni a gyerekek a
foglalkozásokon.

Óvodai szivacskézilabda oktatás 2018/19 nevelési évben
A szakosztály céljai között szerepel az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető
követelményeinek megteremtése, ezen belül a sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása, az
edzések, helyi versenyek, bajnokságok zavartalan lebonyolításához megfelelő infrastrukturális
feltételek biztosítása.
A szivacskézilabda, kézilabda minél szélesebb körű terjesztése és nem utolsó sorban a minél több
mozgáslehetőség biztosítása. A következő tanévben célul tűztük ki a helyi rendezésű felkészülési
kupák, versenyek szervezését. A korosztályos bajnokságokon való indulás egy nagy lehetőség, melyre
az idősebb, 2013.08.31 ig született gyerekek számára már a versenykiírás is lehetőséget ad.
A 2018/19-es nevelési évben a 2011-2014 évben született fiúk, lányok képzése heti 1 alkalommal az
előző évhez képest már nem az óvodai tornahelységben, hanem a nagy sportcsarnokban valósult
meg. Csoportunk létszáma 20 fő, akiknek C licences edzőnk heti 1 alkalommal tart edzést. Az Óvodai
edzések jó hangulatban telnek, sok játékot tartalmaznak és szokásrendet, rendszerességet alakítanak
a gyerekek számára, mely nagyban hozzájárul az önálló, céltudatos, mozgásszerető gyerekek
neveléséhez.
A 2018/19 es évben 20 gyermek látogatta folyamatosan az edzéseket.
Célul tűztük ki az évre, hogy a mozgást megszerettessük a gyermekekkel, emellett fejlesszük a
mozgáskoordinációjukat és mozgáskultúrájukat. Játékos keretek között vezessük be őket a
kézilabdázás különleges világába. Célunk egy jó közösség kialakítása, ahová örömmel jönnek a
gyerekek.
Véleményünk szerint a célunk megvalósult, a következő évben az idősebb gyerekeket már
versenyeztetni is szeretnénk.

Év végi összefoglaló értékelés
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda
Logopédia

A logopédiai ellátást óraadó logopédusként 10 BTM-es, SNI-s és 30 alapellátott
gyermekkel végeztem a nevelési év során. A tavalyi évhez képest idén több óvodás részesült
logopédiai terápiában. A tanévet fogadó órával kezdtem, melyen a szülők megtekinthették
gyermekük év végi Szól-e felmérését és tájékoztatást kaptak a kezdődő logopédiai terápiáról.

Az óvodapedagógusokkal, az intézményvezetővel a kapcsolattartás egész évben működött.
Többször aktívan részt vettek a szervezési feladatokban is. A tanulók többsége rendszeresen
részt vett a rehabilitációs órákon. A gyermekekkel jó terápiás kapcsolat alakult ki. A szülőket
a logopédiai füzetben tájékoztattam gyermeke fejlesztéséről, beszédállapotáról.
A nevelési év során probléma volt a gyermekek motiváltságának és gyakorlásának, füzetének
a hiánya.
Az otthoni gyakorlás hiánya miatt több tanulónál nem volt tapasztalható jelentős javulás.
Leggyakoribb hanghibák voltak: sz, z, c interdentális szigmatizmus, r-l, s-sz paralalia.
Artikulációs és nyelvmozgásaik ügyesedtek. Célom volt a beszédmozgások tudatos nevelése,
az artikulációs szervek tónusszabályozása, mozgásminták megtanulása, összerendezése,
hanghibák kijavítása. Az előkészítő mozgásgyakorlatok, és hallásgyakorlatok eleinte
nehézséget okoztak. A tanulók több hangja fejlesztett, rögzített, és az automatizálás fázisában
van. Szókincsük, kommunikációs képességük és szövegértésük fejlődött.
Júniusban elvégeztem az 5. életévüket idén betöltő gyermekek logopédiai szűrését (a Szól-e
nyelvi fejlettséget mérő szűrőeljárással), melyről tájékoztattam az intézményvezetőt és a
Pedagógiai Szakszolgálatot. A 3 évesek szűrése a KOFA kérőív szülői kitöltésével
megkezdődött.
A 30 tanulóból 12 gyermek lett tünetmentes. Úgy gondolom, hogy a logopédiai
fejlesztések az év eleji kitűzött céloknak megfelelően eredményesen lezárultak.

Horváth Nikoletta
logopédus

