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A 2019-2020-as nevelési év beszámolójának elkészítésekor felhasználtam a 2019/2020-as 

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 és Működési Szabályzatában megfogalmazott elvárásoknak, 

szabályoknak.  

 

 



Beszámoló a 2019/2020-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:    97 fő 

Bánkúton:     16 fő 

Összesen:      113 fő 

 

Beíratottak száma: 26 fő 

OH által                     16 fő (augusztus 31.-éig betöltik a 3. életévüket) szeptembertől kötelező 

óvodába járni. 

Online és papíralapon beiratkozott:               10 fő 

 

 

Hátrányos helyzetűek száma összesen: 11 fő 

 

Medgyesegyházán:    4 fő 

Bánkúton:     7 fő 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű:  8 fő 

Medgyesegyházán:     3 fő 

Bánkút:     4 fő 

Pusztaottlaka:     1 fő 

   

Fejlesztő foglalkozáson résztvevők összesen:  17 fő 

 

Medgyesegyházán:  16 fő 

Bánkúton:   1 fő 

 

Ebből SNI:  3 fő    BTM:    14 fő 

 

Medgyesegyháza: 3 fő   Medgyesegyháza:  13 fő 

Bánkút:  -   Bánkút:   1 fő 



 

Logopédiai foglalkozáson résztvevők száma összesen: 7fő BTM-es, 3 SNI-s és 26 

alapellátott gyermekkel. 

 

 

Beiskolázási terv 2019/2020-as tanév 

 

Csoport tanköteles korú Iskolába megy Óvodában marad 

Hősök utca 37 fő  31 fő 6 fő 

Bánkút  2 fő  2 fő  0 fő 

Összesen: 39 fő 33 fő 6 fő 

 

 

Működési adatok: ebben a nevelési évben, intézményünkben 6 óvodai csoport. és egy mini 

bölcsődei csoport működött. 

 

Csoportbeosztások 

Medgyesegyháza Hősök u. 2.  5 csoport működött   

Összesen: 2019. Szeptember 1: 99 fő+2 SNI 

       2020. május 31.-ig: 100 fő+3 SNI 

 

Csoport Óvodapedagógus Dajka 
Csoportlétszám 

szeptember 1. 

Csoportlétszám 

2020. május-

31.-ig 

Vegyes csoport 

Törpike 

Futaki-Bíró Márta 

Forrásné Varga 

Judit 

Paszmár Tímea 21fő 

 

22 fő 

Vegyes csoport 

Manó 

Göcző Mátyásné 

Takács Ferencné 
Gulyás Andrea 19+1SNI fő 

 

19+1SNI fő 

Vegyes csoport 

Pillangó 

Papné Réti 

Erzsébet 

Varga Vincéné 

Kovács 

Zoltánné 
20 fő 21 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 

 

17+ 1SNI fő 

 

 

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

beosztható volt másik csoportba. 

Bánkút Kossuth u. 12.:   1  csoport működött    Összesen: 19 fő  

Csoport Óvodapedagógus Dajka 
Csoportlétszám 

szeptember 1.  

Csoportlétszám 

2020. május -

31-ig 

Vegyes 

csoport 

Bucsainé Árgyelán 

Hajnalka 

Petrusán Jánosné 

Grósz Irén 16 fő 

 

19 fő  

 

 

Az óvodával jogviszonyban álló gyermekek száma, 2020. május 31.-ei adatok: 119 fő+ 3 SNI 

2 főnek számít, tehát 121-nek számít. ( Az SNI –s gyermekek az összlétszámban 1 főként 

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

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

(+, - ) változhatnak.  

Mini 

bölcsődei 

csoport 

Kisgyermeknevelő 
Bölcsődei 

dajka 
Csoportlétszám  

20 hónapos 

kortól 

Oláh Nikolett 

Jantó Roxána 

Madari-

Szijártó Anita 
7 fő 

 



  

2. Személyi feltételek 

A gyermekek ellátásához, neveléséhez  szükséges  munkaköröket,  az  ellátandó  feladatok  

teljesítéséhez  szükséges  alkalmazotti  létszámot  törvény  határozza  meg.  Ennek  alapján  

óvodánkban, és a mini bölcsődében az alábbi munkakörökkel és alkalmazotti létszámmal 

látjuk el feladatainkat: 

Az intézményben összesen:  13 fő óvodapedagógus 

     6 fő óvodai dajka 

     2 fő pedagógiai asszisztens  

2 fő kisgyermeknevelő 

1 fő bölcsődei dajka 

1 óvodatitkár  

1 konyhai kisegítő 

Összesen:    26 fő dolgozik + 1fő csökkent munkaképességű 

A nevelőmunka folyamatában résztvevő szakemberek:  

Logopédiai fejlesztés: Horvát Nikoletta 

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: A Grosics Labdarúgó Akadémia szervezésében 

Evangélikus hittan: az egyház szervezésében 

Román nyelv: Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

Szivacskézilabda: Zsilák Katalin a Medgyesegyházi Sportegyesület szervezésében. 



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. A bölcsődében, külön szakmai program 

alapján dolgoznak. Az idei tanévben egy bölcsődei dajka szerzett szakképesítést.  

3. Tárgyi feltételek 

 

Fenntartónk az óvoda működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet évről évre biztosítani tudja 

számunkra. A rendelkezésünkre álló keretet a 2018/2019-es 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 is, 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. A mosdóban tiszta környezet, megfelelő mennyiségű felszerelés 

áll a gyermekek rendelkezésére. Pályázati forrásból megépült a Hősök utcában a modern 

tornaszobánk. Bánkúton nincs külön tornaszoba, de bármikor használhatják ők is 

Medgyesegyházán. A meglévő eszközeinkkel és pályázatokból modern mozgásfejlesztő 

eszközökkel szereltük fel. Alapítványunk az Jótékonysági Óvodabál bevételéből mászófalat 

építetett, amelyet a hozzátartozott programmal kitűnően tudunk használni. 

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 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. 

Terveink között szerepel a továbbá mozgásfejlesztő játékok, ipari mosogatógép, mobil garázs, 

sportcsarnokba szőnyeg, konferenciaszékek, sörpadok és asztalok vásárlása, egy részét már 

elnyertük a megvalósítás folyamatban van.  

  

2. Szakmai munka 

A 2019/2020. nevelési évben óvodánkat a saját magunk által megalkotott Pedagógiai 

programunk, valamint az erre a nevelési évre elkészített intézményi éves munkaterv és a saját 

Szervezési Működési Szabályzatunk alapján irányítottam. Az irányításhoz szükséges tervek 

elkészítése a nevelőtestület bevonásával készültek. Az éves munkaterv összhangban volt 

stratégiai dokumentumainkkal, pedagógus közösségünk terveivel. A Pedagógiai 

programunkban kijelölt célok megvalósítása érdekében fogalmaztuk meg kiemelt 

feladatainkat, nevelési területekként meghatároztuk szakmai fejlesztési munkánkat. A 

fenntartóval az együttműködés biztosított volt. Óvodánk éves munkaterve határozta meg az 

óvodai nevelési év helyi rendjét. A munkatervet az intézményvezető készítette el és a 

nevelőtestület hagyta jóvá, a fenntartó, egyetértésével. A programok az ütemezés szerint 

folytak. Az óvodai életmód kialakításánál az óvoda Pedagógiai programja adott iránymutatást, 

mely programot szintén az intézményvezető készítette el és a nevelőtestület hagyta jóvá, a 

szülők véleményezték, a fenntartó egyetértett. Intézményünkben a törvényi és jogszabályi 

háttér, valamint az Óvodai nevelés országos alapprogramját figyelembe véve, az abban 

foglaltak szerint, továbbá az óvodánkban folyó nevelőmunkánk tapasztalatai szerint 

megalkotott Pedagógiai programunk alapján folyik a kisgyermekek nevelése. Az intézmény 

más szakmai dokumentumait Pedagógiai programunkkal koherensen készítjük. Az éves 

munkaterv az előző nevelési év eredményei és a hatályos jogszabályi rendelkezések, 

útmutatók figyelembevételével készült. Óvodánk házirendje pedig a törvényi előírásoknak 

való megfelelés érvényesítése céljából készült el. Pedagógiai programunk, erőinknek és 

lehetőségeinknek valós felismerését tükrözi. A nevelési év kezdetén a csoport összetételének 

ismeretében végig gondoltuk munkánk főbb célkitűzéseit, irányvonalát. A vegyes életkornak 

megfelelően terveztük és szerveztük a gyerekek életét, játékát, tanulási tevékenységeit. 

Házirendünk gyermekeink biztonságos fejlődését szolgálja, az ő érdekükben készült. 

Egymás munkáját folyamatosan segítve arra törekszünk, hogy az eddig elért szakmai 

színvonalunkat tartani tudjuk, esetlegesen új módszerekkel bővítsük. Nagy felelősség hárul 

ránk, hiszen a vegyes életkornak köszönhetően alaposan felkészültnek kell lennünk, hogy a 

gyermekeket egyéni fejlettségüknek megfelelő szintre juttassuk el. Erről a tudásról az egyéni 



fejlődést nyomon követő naplóban évente kétszer feljegyzést készítünk, melyet a szülőkkel 

ismertetünk. A szülők véleménye fontos számunkra, ezért minden visszajelzést komolyan 

veszünk. Fontosnak tartottuk az éves tervek és beszámoló egymásra épülését. A következő év 

tervezése az év végi beszámoló megállapításaira épült. A beszámoló szempontjai pedig az 

óvoda önértékelési rendszeréhez illeszkedik. A tudatosan, tervszerűen tervezett, felépített 

nevelőmunka biztosítja számunkra munkánk hatékonyságát, sikerességét. Pedagógiai 

Programunkra épülő, differenciált, pedagógiailag értékes, módszertanilag átgondolt nevelési 

tervet készítettünk, az intézményi szokások megtartásával. A nevelési év fő feladatainak 

kiemelésével, a vegyes csoportban lévő gyermekek életkorához igazított tervezéssel: 3-4 

évesek és 5-6 éves gyerekek részére. 

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  

 Ábrázolás kézimunka 

 Mozgás  

 Munkajellegű tevékenységek  

 Tevékenységben megvalósuló tanulás  

A 2019/2020-as nevelési év kiemelt céljai, feladatai 

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 nyomon követő 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. 

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 

sokoldalúbb és sokrétűbb biztosítása az óvoda folyamataiba, saját gyermekeik és a 

gyermekközösségek óvodai nevelésébe. 

Az idei tanévben a szülőkkel való kapcsolattartás formáit szerettük volna hatékonyabbá tenni, 

és bővíteni, a már eddig is működő programjaink mellett. 

- Próbáltunk olyan napokat szervezni a csoportokban, amely lehetőséget biztosítanak a 

szülőknek gyermekeikkel való együtt játszásra az óvodában. 

- A Karácsonyi ünnepségeket próbáltuk megreformálni, hogy meghittebb és bensőségesebb 

legyen, ne a gyerekek szerepeltetéséről szóljon. 

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

közös rendezvényt javasolnak, ahol szorosabbá tehetnénk az együttműködést. 

- Nehezítette a szülőkkel való kapcsolattartást, hogy időközben kétszer volt a Szülői 

Szervezetben elnökváltás.  

- A szülők pontosabb és naprakészebb tájékoztatása érdekében zárt facebook csoport lett 

létrehozva, amely segíti a kommunikáció hatékonyságát. 

- Sajnos a kialakult járványügyi helyzet miatt, a márciustól szervezett közös rendezvényeink, 

Anyák napja, az óvoda közös szépítése, közös családi piknik elmaradtak. 

2. Gyermekek mérése: 

 Az óvodás gyermekek fejlődését nyomon követő 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 végeztük 



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

tapasztalatcsere és megbeszélés. 

3. Tehetséggondozás 

Továbbra is kiemelkedő feladatunknak tartottuk a tehetséggondozást. 

Óvodánkba a következő tehetség műhelyek működtek: 

- 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 került megrendezésre, amelyet a 

szülők választhattak, nagycsoportos gyermekeknek (délutáni foglalkozás, ingyenes) 

- Szivacskézilabda heti egy alkalommal került megrendezésre, amelyet a szülők választhattak 

nagycsoportos gyermekeknek (délutáni foglalkozás) 

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

csoportból. 

A tehetségműhelyek március 15.-ig nagyon jól működtek. 

4. Mozgáskotta:  

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

kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva, játékos módon fejleszti 

a gyerekek testi és értelmi képességeit.  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.  

Az idei tanévben törekedtünk a módszer megismerésére, és alkalmazására a mindennapokban. 

5. Óvodai mászófal:  

A gyerekeket számtalan izgalmas játékkal, fejlesztő alkalmazással motiváltuk. Az óvodai fal 

egy sokrétű fejlesztő eszköz mellyel egyidejűleg fejlesztettük a fiatal elmét és a megerősítésre 

váró testet. Igyekeztünk az idei tanévben a használatát minél jobban megismerni és 

alkalmazni. 

6. Boldogságórák 

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 

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

Pedagógus II.-ből Mesterpedagógus minősítésre jelentkezett 1 óvodapedagógus. 

Egy óvodapedagógus februárban sikeres Mesterpedagógus minősítésen vett részt, két 

óvodapedagógus még minősítésre vár, melynek időpontja a kialakult helyzet miatt 

bizonytalan. 

 

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 40 kisgyermek kapott gyermekvédelmi 

támogatást, (Medgyesegyházán 30, Bánkúton 10) és így ingyenes étkezésben részesült. Nagy 

családosként 30 (Medgyesegyházán 20, Bánkúton 10) kisgyermek kapott étkezési támogatást. 

Nyilatkozat alapján 52 gyermek (Medgyesegyházán 47, Bánkúton 5) étkezett ingyenesen. 

Tartós betegség alapján 2 (Medgyesegyháza 2, Bánkút 0) 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 16 gyermek járt. 

Román nyelvoktatáson, amelyet ingyenesen biztosított, a helyi Önkormányzat, 3 gyermek vett 

részt. 

Néptáncra 11 gyermek járt. 

Kézilabdára 16 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 

Csoportunkban a DIFER vizsgálati tesztet 14 gyermekkel végeztük el, ebből 6 nagycsoportos, 

8 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. 

Nagycsoportosok: 

Szint Százalék Fő 

Optimális használhatóság: 85%-100% 2 fő 

Befejező szint: 75%-85% 3 fő 

Haladó szint: 65%-75% 1 fő 

Kezdő szint: 50%-65% - 

Előkészítő szint: 0%-50% - 

 

 

Középső csoportosok: 

Szint Százalék Fő 

Optimális használhatóság: 85%-100% - 

Befejező szint: 75%-85% - 

Haladó szint: 65%-75% 1 fő 

Kezdő szint: 50%-65% 3 fő 

Előkészítő szint: 0%-50% 4 fő 



 

 

Összesítve a két korcsoport: 

Szint Százalék Fő 

Optimális használhatóság: 85%-100% 2 fő (nagycsop.) 

Befejező szint: 75%-85% 3 fő (nagycsop.) 

Haladó szint: 65%-75% 
2 fő (1 nagy,1 középső 

csop.) 

Kezdő szint: 50%-65% 3fő (középső csop) 

Előkészítő szint: 0%-50% 4 fő (középső csop.) 

 

 



A középső csoportosok többsége előkészítő és kezdő szinten áll megközelítően fele-fele 

arányban, egy gyermek haladó szinten teljesített a DIFER index eredménye alapján. 

Nagycsoportosaink közül 1 fő haladó, 3 fő befejező szinten áll, 2 gyermek pedig az optimális 

felhasználhatóság szintjén áll a mérés szerint. A DIFER teszten két legalacsonyabb szinten 

teljesítő gyermek marad még egy évet az óvodában, a nevelési tanácsadó vizsgálata is ezt a 

megállapítást eredményezte. 

Maci csoport 

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. 

2019/2020-es nevelési év DIFER – index középsősök: 

 

A középső csoportosok DIFER átlaga összesen: 47,33 %-os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019/2020-es nevelési év DIFER – index nagycsoportosok: 

 

A nagycsoportosok DIFER átlaga összesen: 79,5%-os 

Manó csoport 

2019/2020-es nevelési év DIFER – index középsősök: 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019/2020-es nevelési év DIFER – index nagycsoportosok: 

 

 

A nagycsoportosoknál újra elvégeztük a DIFER mérést, ami a gyermekek személyiség 

fejlődését szolgáló készségek és képességek felmérése. Nálunk már volt összehasonlítási alap 

a tavalyi és ugyanebben az évben mért eredményekkel és még a mérés folytatódik az általános 

iskolában is. 

Pillangó csoport 

Előkészítő szinten van: 0 fő 

Kezdő szinten van: 3fő 

Haladó szinten van: 4fő 

Befejező szinten van: 3fő 

Optimális szinten van: 1 fő 

DIFER INDEX csoport szinten:70.6% 

Nagycsoportosok: DIFER INDEXE: 77.7% 

Középsősök: DIFER INDEXE: 58.2% 

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: 35,3% 

 Beszédhanghallás: 93% 

 Relációs szókincs: 79% 

 Elemi számolási készség: 67% 

 Tapasztalati következtetés: 69% 

 Tapasztalati összefüggés-megértés: 78% 

 Szocialitás:67% 

 

A csoport DIFER-INDEXE: 69,44% 

 

 

 



Nagycsoportosok DIFER-INDEXE: 77,7% 

- optimális szint: 1 fő 

- befejező szint: 3 fő 

- haladó szint: 3 fő 

 

 

Középső csoportosok DIFER-INDEXE: 58,2% 

- haladó szint: 1 fő 

- kezdő szint: 3 fő 

Méhecske csoport 

DIFER vizsgálatot 15 gyermeknél végeztem el. 10 nagy és 5 középsős korú. 

Hét területet mérünk fel. A gyerekek egyenként jönnek egy olyan helyiségbe, ahol csak ketten 

vagyunk.  Minden gyermeket legalább három alkalommal vittem ki, nagyon élvezték. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019/2020-es nevelési év DIFER – index középsősök: 

 

A középső csoportosok DIFER átlaga összesen: 36,56 %-os 

2019/2020-es nevelési év DIFER – index nagycsoportosok: 

 

A nagycsoportosok DIFER átlaga összesen: 66,44%-os 

 

 

Őzike csoport 

 

A csoportban egyéni és mikrocsoportos formában fejlesztjük az általunk felmért fejlesztendő 

részképességeket. A fejlesztési terv elkészítésénél irányadó a középső-, illetve 

nagycsoportosokkal ősszel végzett DIFER-mérés eredménye. Figyelemmel kísérjük, mely 

területek azok, ahol több idő és változatosabb tevékenységek biztosítása szükséges. A 



gyermekek fejlődését mindig önmagukhoz mérten értékeljük. A fejlesztésre szoruló gyermek 

egyéni fejlesztését igyekeztünk minél jobban összehangolni a szakemberekkel. 

 

Középső csoportos 9 fő. Difer index alapján 8 fő előkészítő szinten, 1 fő kezdő szinten áll a 

mérés szerint. A középső csoportosok Difer átlaga 38%. 

 

Nagycsoportos 2 fő, Difer index alapján mindkettő haladó szinten teljesített. A 

nagycsoportosok Difer átlaga 72%. 

 

 

 

2 fő 

 

1 fő 

8 fő 



 

Intézményi középsősök DIFER átlaga 46,5 %. 

 

 

 

Intézményi nagycsoportosok DIFER átlaga 73,26 %.Iskolaérettségi vizsgálat: 

 

 



Méhecske csoport 

A januárban iskolaérettségi vizsgálatot végeztünk a nagycsoportos gyerekekkel. Az 

eredményeket a szülőkkel megbeszéljük. Folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket a gyerekek 

előmeneteléről. 

Az iskolaérettségi vizsgálaton elérhető pontszám: 50 pont.  

Itt kiderül, milyen lemaradása van a gyereknek, milyen területen igényel fejlesztést. 

 

A nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálatának átlaga összesen: 29,6 % 

 

Törpe csoport 

Az iskolaérettségi tesztet a 6 nagycsoportos gyermekkel végeztük el a csoportban. Az elérhető 

maximális pontszám 50 pont. Az eredmény alapján 5 gyermek iskolaérett, 1 gyermek közepes 

szinten teljesített, ő nem is kezdi meg az iskolát az idei évben. 

Az új törvény szerint minden 6. életévét betöltött gyermek iskolaköteles, az óvoda nem 

dönthet arról, hogy még egy év óvodai nevelésben részesüljön. Két gyermek esetében 

vizsgálatot kértünk a Mezőkovácsházi Nevelési Tanácsadótól, hogy megállapítsák az 

iskolakezdés ideális időpontját. Az egyiküknél tanulási nehézséget állapítottak meg, jelenleg 

is fejlesztés alatt áll logopédus és gyógypedagógus közreműködésével, további egy év óvodai 

nevelést javasoltak. Másikuk a vizsgálat eredménye alapján szintén tanulási nehézség okán 

maradhat az óvodában még egy évet és heti 1-1 alakalommal gyógypedagógiai és logopédiai 

fejlesztést igényel. 



 

 

Maci csoport 

2020 januárjában végeztük el a 12 területet vizsgáló iskolaérettségi tesztet.  

10 gyermekből 6 gyermek iskolaérettségi szintet teljesített, 3 gyermek közepes szinten, 

1gyermek pedig iskola éretlen szinten teljesített. A szülők tájékoztattuk, viszont az új törvény 

miatt minden gyermeknek, aki augusztus 31. betölti a 6. életévét kötelező iskolába menni. 

Tehát mind a 10 tanköteles korú gyermek szeptembertől iskolai nevelésben részesül, melyből 

6 gyermeket iskolaéretten, bátran elengedünk az első osztályba, 4 gyermeket pedig kicsit 

félve, mivel szociálisan még rájuk fért volna egy év óvodai nevelés. Mind a 10 gyermek 

Medgyesegyházára iratkozott. 

 

 

A nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálatának átlaga összesen: 38% 

 



Manó csoport 

5 nagycsoportos gyermekből 3 iratkozott be iskolába. 

 

 

Pillangó csoport 

Nagy József-féle iskolaérettségi vizsgálat.  

A nagycsoportosokkal elvégeztük az iskolaérettségi vizsgálatokat is. Az iskolaérettségi 

vizsgálat évtizedek óta megbízhatóan mutatja meg a gyermekek képességeinek alakulását, és 

az iskolára való érettséget. 

Iskolaérettségi vizsgálat ponthatárai: 

-33-50 pontig iskolaérett 

-25-32 pontig közepes 

-0-24 pontig iskolaéretlen 

 



 

A7 nagycsoportos korú gyermek közül 4 gyermeknek 40 pont fölött sikerült a vizsgálat. A 

legrosszabb eredmény: 32 pont, a legjobb eredmény 46 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 7 nagycsoportos közül4-en ballagtak el az óvodából, (1 gyermek, ballagás előtt elköltözött). 

Ők szeptember 1-jén kezdik meg tanulmányaikat a helyi általános iskolában. 

Őzike csoport  

 

A nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálatának átlaga 89%. Szeptemberben mindkét 

nagycsoportos gyermek megkezdi általános iskolai tanulmányait. 

2 fő 



 

Intézményi összesítő: 

 

Az óvodás gyermek fejlődését nyomon követő dokumentum: 

Minden gyermeknek évente kétszer elkészítjük Ebben a dokumentumban a gyerekek 

készségeit, képességeit értékeljük, pontozzuk 11 területen korosztályuknak és egyéni 

képességeiknek megfelelően. Első félévben a kiscsoportosokét, a középsősökét és 

nagycsoportosokét készítjük el, a második félévben már a mini csoportosokét is. A 

kiscsoportosoknak és mini csoportosoknak matematikai területen nem végzünk mérést. 

A területek a következők: 

• Egészséges életmód, egészséges életvitel igényének kialakítása 

• Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés 

• Anyanyelvi nevelés 

• Értelmi nevelés 

• Mozgás 

• Játék 

• Munka 

• Külső világ tevékeny megismerése 

• Matematikai tapasztalat 

• Ének, zene, énekes játék, tánc 

• Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 

1. Egészséges életmód, egészséges életvitel igényeinek kialakítása 

Ezek azok a tevékenységek, melyek a gyermekek egészséges életmódjának kialakítását, 

harmonikus testi fejlődését segítik elő. Egyéni szükségleteiket figyelembe véve, folyamatosan 

és rendszeresen végezhetik a fejlettségi szintjüknek megfelelően,- segítséggel, vagy önállóan. 

 Az óvodai élet során megtanulnak a gyermekek helyesen és önállóan étkezni, tisztálkodni, 

öltözködni. Az önkiszolgáláson túl a naposi tevékenységek során elsajátítják mások 

kiszolgálását is.  Megtanulnak egyszerűbb munka jellegű tevékenységeket is elvégezni.  

( pl: teremrendezés, élősarok gondozás, kertápolás). 

Mivel vegyes csoportban zajlott az óvodai nevelés ezért a 3-7 éves korosztályra kellett 

megterveznünk és megvalósítanunk a gondozási tevékenységeket. Minden korcsoportban a 



különböző gondozási területeken más-más az elvárás. Ezeket kellett a gyermekeknek a 

korosztályuknak megfelelően elsajátítaniuk. 

2. Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés 

A gyermek érzelmeit, akaratát, kialakult énképét, a társas kapcsolatait, közösségi szokásait 

vizsgálja az óvodai közösségben. 

Erkölcsi fejlettség 

Célunk, hogy a gyermekek tudják, hogy mi a helyes és helytelen viselkedés. Tiszteljék a 

felnőtteket és alkalmazzák az alapvető udvariassági szabályokat. A kisebbek azon túl, hogy a 

felnőttek is mondogatják nekik, mégis sok mindent a nagyoktól lesnek és tanulnak el.  

Akarati fejlettség 

Célunk, hogy a gyermekek önállóan, összpontosítva dolgozzanak. A középső és 

nagycsoportos korosztály vesz részt foglalkozásokon, itt állítjuk őket különböző nehézségű 

feladatok elé, ahol megfigyelhetjük a gyermekeket. 

Szabálytudat 

Célunk, hogy a gyermekek értsék és be is tartsák a szabályokat. 

3. Anyanyelvi nevelés 

Anyanyelvi, verbális képességek 

Célunk, hogy a gyermekek gazdag szókinccsel rendelkezzenek és tisztán, grammatikailag 

helyesen beszéljenek. Év végére sokat alakult, fejlődött a gyerekek beszéde. 

4. Értelmi nevelés 

Értelmi képességek, kognitív funkciók 

Ezek azok a funkciók melyek a gyermekek érzékelését, gondolkodását, figyelmét, képzeletét 

befolyásolják. Képessé teszik az analízis-szintézis műveletére, az analógiára épülő 

gondolkodásra, az összefüggések megértésére és a problémamegoldó gondolkodásmódra. A 

3-7 éves korosztály képességei rendkívül különbözők, széles skálán mozognak. Befolyásolják 

örökletes és környezeti tényezők, valamint az idegrendszer érési mechanizmusai.  Az 

óvodáskor végére fejlődnek ki oly mértékben, hogy a kisgyermek biztonsággal kezdheti meg 

az iskolát.  

Értelmi képességek vizsgálata során megfigyelésre kerül a gyermek észlelése, érzékelése, 

figyelme, gondolkodása, emlékezete. 



5. Mozgás 

Ebben a nevelési évben a tornafoglalkozásokat már az új tornaszobában tartottuk. Rendkívül 

kényelmes mindenkinek, hogy a gyermekek számára közel van a tornaszoba, gyakorlatilag ki 

sem kell menni a szabadba. Esős idő esetén is nagy hasznát vesszük. A gyermekek szeretik a 

az új tornaeszközöket és a mászó falat, melyek nagyon  nagy fejlesztő hatással rendelkeznek. 

Célunk, hogy a gyermekek nagymozgása, mozgáskoordinációja összerendezett legyen.  

Mozgástempójuk legyen dinamikus. Téri tájékozódásuk során ismerjék az alatt, fölött, 

mögött, mellett fogalmakat. Mozgásukkal kövessék az adott irányokat. Természetesen a 

gyermekek teste, test arányai, mozgáskoordinációja az óvodáskor során folyamatosan 

változik, ezért a korosztályoknak megfelelően különbözőek az elvárásaink is. Ebben az évben 

a tornafoglalkozásokon a képességek differenciálásán túl, a korosztályok szerint is 

különbségeket kellett tenni. A kiscsoportosok a nagyobbakkal együtt melegítettek be, majd a 

főgyakorlatnál kaptak könnyebb, koruknak megfelelő feladatokat. A foglalkozás végén a 

játékot is együtt játszotta a csoport. Nagyon ügyesen tornáznak a csoport tagjai.  

6. Játék 

Az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenysége a játék. Játéka során fejlődik mozgása, 

beszéde, gondolkodásai, társas kapcsolatai stb. A játék gyakorlása során megtanulja a 

magatartásmintákat, érzelmei és akarata irányítását. Az óvodás korosztály szociális 

képességei életkoronként változóak. Míg a 3 éves gyermek leginkább önmagával van 

elfoglalva és leginkább az egymás mellett játszás jellemzi, addig a 6 éves gyermeknek 

hatalmas igénye van a társas kapcsolatokra, és tartalmas együttjátszás jellemzi őket. 

7. Munka 

A tevékenységek során megfigyelt szempontok, hogy a gyermek a munkavégzés során az 

önkiszolgáló feladatait mennyire önállóan tudja elvégezni, szívesen vállal-e egyéni 

megbízatásokat, képes-e, az együttműködésre, feladatmegosztásra, segíti-e a kisebb, rászoruló 

társait, stb. 

8. A külső világ tevékeny megismerése 

Megfigyelést tevékenységek vizsgáljuk, hogy a gyermek általános tájékozottsága a közvetlen 

környezetére vonatkozólag milyen? Eligazodik-e az őt körülvevő világban, képes-e 

általánosítások következtetések, ok-okozati összefüggések felismerésére? Ismeri-e az 

állatokat, növényeket, színeket? Téri-idői tájékozódása mennyire alakult ki? 

 

 



9. Matematikai tapasztalat 

Megfigyeljük a gyermeket, hogy szívesen vesz –e részt matematikai jellegű játékokban, 

képes-e halmazalkotásra, halmazokkal történő műveletek végzésére. Mechanikus számlálásra 

képes-e, helyesen használja-e a tő és sorszámneveket? Ismeri és helyesen használja –e a 

matematikai kifejezéseket, stb.?  Matematika tapasztalat jellegű foglalkozásokon, 

kezdeményezéseken a középsős és nagycsoportos korosztály vesz részt, így őket vizsgáljuk 

ezen a területen. 

10. Ének, zene, énekes játék, tánc 

A gyermekek írás és olvasás tanulásához, szótagoláshoz elengedhetetlen a megfelelő hallás és 

a ritmus érzékelése. Emellett az éneklés és a tánca lelki kikapcsolódást, örömforrás szerzését 

és a társas kapcsolatok elmélyítését szolgálja. Ehhez fontos feladat a gyermekek zenei 

képességeinek fejlesztése. Minden korcsoportnál kedvelt tevékenység az éneklés és az énekes 

játékok játszása. 

11. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Az óvodás korú gyermekek kedvelt tevékenysége a rajzolás, festés, gyurmázás. Segíti 

fejleszteni az önkifejezést, fejleszti az esztétikai érzéket, valamint elősegíti a finommotorika 

fejlődését.  

 

A fejlettségvizsgálat értékelési rendszere: 

A skála számjegyei és a hozzájuk rendelt meghatározások: 

 

 

5 Kimagasló 

4 Jellemző 

3 Közepesen illik rá 

2 Kevésbé jellemző 

1 Egyáltalán nem jellemző 

 

 

 

 

 

 

 



Méhecske csoport 

 

Év végi összesítő táblázat: 

Mérés területei I. félév II. félév 

Egészséges életmód, egészséges életvitel 

igényének kialakítása 
94% 92% 

Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés 76% 82% 

Anyanyelvi nevelés 74% 83% 

Értelmi nevelés 72% 80% 

Mozgás 66% 72% 

Játék 62% 91% 

Munka 77% 91% 

Külső világ tevékeny megismerése 79% 65% 

Matematikai tapasztalat 78% 78% 

Ének, zene, énekes játék, tánc 74% 67% 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 68% 70% 

 

 

 

Év végi összesítő diagram 

 

 



Törpe csoport 

 

A két félév százalékos értékelését az alábbi táblázat mutatja: 

Mérés területei I.félév II. félév 

•         Egészséges életmód, egészséges életvitel 

 igényének kialakítása 
75% 76% 

•         Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés 74% 76% 

•         Anyanyelvi nevelés 68% 71% 

•         Értelmi nevelés 70% 70% 

•         Mozgás 71% 73% 

•          Játék 73% 74% 

•          Munka 74% 75% 

•         Külső világ tevékeny megismerése 68% 69% 

•         Matematikai tapasztalat 66% 67% 

•         Ének, zene, énekes játék, tánc 71% 72% 

•         Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 64% 67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázatból látható, hogy egy terület kivételével minden területen tapasztalható javulás. 

Reálisabb képet fogunk kapni az elkövetkezendő években, ha a gyermekek a megszokott időt 

tölthetik a csoportban, láthatjuk őket nap mint nap a tevékenységek közben. Ez a nevelési év 

sok tekintetben más, mint az eddigiek, a jövő évben folytatni szeretnénk ezzel a mérési 

módszerrel a gyermekek teljesítményének értékelését. 

 

 

 



Pillangó csoport 

 

Év végi összesítő táblázat: 

Mérés területei I. félév II. félév 

Egészséges életmód, egészséges életvitel 

igényének kialakítása 
79% 73% 

Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés 71% 69% 

Anyanyelvi nevelés 66% 68% 

Értelmi nevelés 69% 69% 

Mozgás 70% 70% 

Játék 72% 69% 

Munka 70% 68% 

Külső világ tevékeny megismerése 70% 69% 

Matematikai tapasztalat 68% 72% 

Ének, zene, énekes játék, tánc 71% 67% 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 69% 68% 

 

 

Év végi összesítő diagram 

 

 

 



Maci csoport 

 

A gyerekek mérésének összesítője korosztályonként I. félév 

 

Csoport átlag I. félév 

 

Összesített átlag: 63,7 % 

 

 



A gyerekek mérésének összesítője korosztályonként II. félév 

 

Csoport átlag II. félév 

 

Összesített átlag: 66,45 % 

 

 



Év végi összesítő táblázat: 

Mérés területei I. félév II. félév 

Egészséges életmód, egészséges életvitel 

igényének kialakítása 
69% 72% 

Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés 64% 68% 

Anyanyelvi nevelés 66% 70% 

Értelmi nevelés 62% 66% 

Mozgás 67% 70% 

Játék 66% 66% 

Munka 62% 60% 

Külső világ tevékeny megismerése 63% 63% 

Matematikai tapasztalat 59% 68% 

Ének, zene, énekes játék, tánc 62% 65% 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 61% 63% 

 

 

 

Év végi összesítő diagram 

 

 

 

 



Manó csoport 

A mérés területei: 

1. Egészséges életmód, egészséges életvitel igényeinek kialakítása. 

Első félév:  

Nagy csoportosok: átlag: 76% 

Középső csop.: 72 % 

Kis csop.: 55% 

 

Második félév:  

Nagy csoport: 90% 

Középső csoport: 74 % 

Kis csoport: 55%  

Kis -  mini: 46% 

2. Érzelmi, erkölcsi, közösségi 

nevelés 

Első félév:  

Nagy csoportosok: átlag: 72% 

Középső csop.: 65 % 

Kis csop.: 51% 

 

Második félév:  

Nagy csoport: 83% 

Középső csoport: 72 % 

Kis csoport: 57%  

Kis - mini: 44% 

3. Anyanyelvi nevelés 

Első félév:  

Nagy csoportosok: átlag: 62% 

Középső csop.: 68 % 

Kis csop.: 56% 

Második félév:  

Nagy csoport: 79% 

Középső csoport:70 % 

Kis csoport: 63%  

Kis -  mini: 47% 

4. Értelmi nevelés 

Első félév:  

Nagy csoportosok: átlag: 66% 

Középső csop.:65 % 

Kis csop.:51% 

 

Második félév:  

Nagy csoport: 75% 

Középső csoport:60 % 

Kis csoport: 54%  

Kis -  mini: 49% 



 

5. Mozgás 

Első félév:  

Nagy csoportosok: átlag: 70% 

Középső csop.: 65 % 

Kis csop.: 51% 

 

 Második félév:  

Nagy csoport: 76% 

Középső csoport:71 % 

Kis csoport: 53%  

Kis -  mini: 44% 

6. Játék 

Első félév:  

Nagy csoportosok: átlag: 72% 

Középső csop.: 68 % 

Kis csop.: 50% 

Második félév:  

Nagy csoport: 70% 

Középső csoport:71 % 

Kis csoport: 53%  

Kis -  mini: 44% 

 

7. Munka 

Első félév:  

Nagy csoportosok: átlag: 76% 

Középső csop.: 69 % 

Kis csop.: 55% 

 

 

Második félév:  

Nagy csoport: 87% 

Középső csoport:73 % 

Kis csoport: 58%  

Kis -  mini: 50% 

8. Külső világ tevékeny 

megismerése 

Első félév:  

     Nagy csoportosok: átlag: 66% 

     Középső csop.: 67 % 

     Kis csop.:47% 

 

Második félév:  

    Nagy csoport: 77% 

    Középső csoport:73 % 

    Kis csoport: 52%  

    Kis -  mini: 45% 



9. Matematikai tapasztalat 

Első félév:  

Nagy csoportosok: átlag: 66% 

Középső csop.: 60 % 

Kis csop.: 

 

 

Második félév:  

Nagy csoport: 73% 

Középső csoport:64 % 

Kis csoport:  

Kis -  mini:  

 

10. Ének – zene, énekes játék, tánc. 

Első félév:  

Nagy csoportosok: átlag: 71% 

Középső csop.: 69% 

Kis csop.: 51% 

 

 

Második félév:  

 

Nagy csoport: 81% 

Középső csoport:72 % 

Kis csoport: 53%  

Kis -  mini: 47% 

 

 

 

11. Rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka. 

Első félév:  

Nagy csoportosok: átlag: 65% 

Középső csop.: 67 % 

Kis csop.:51% 

 

Második félév:  

Nagy csoport:71% 

Középső csoport:69 % 

Kis csoport: 54%  

Kis -  mini: 44% 

 

 

 

 

 



Év végi összesítő táblázat: 

Mérés területei I. félév II. félév 

Egészséges életmód, egészséges életvitel 

igényének kialakítása 
64% 66% 

Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés 62% 64% 

Anyanyelvi nevelés 61% 65% 

Értelmi nevelés 61% 60% 

Mozgás 59% 60% 

Játék 62% 63% 

Munka 66% 66% 

Külső világ tevékeny megismerése 59% 61% 

Matematikai tapasztalat 63% 69% 

Ének, zene, énekes játék, tánc 62% 61% 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 55% 59% 

 

Év végi összesítő diagram 
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Őzike csoport 

Év végi összesítő táblázat: 

Mérés területei I. félév II. félév 

Egészséges életmód, egészséges életvitel 

igényének kialakítása 
64% 67% 

Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés 56% 61% 

Anyanyelvi nevelés 57% 61% 

Értelmi nevelés 53% 57% 

Mozgás 61% 65% 

Játék 63% 61% 

Munka 58% 63% 

Külső világ tevékeny megismerése 50% 56% 

Matematikai tapasztalat 46% 55% 

Ének, zene, énekes játék, tánc 56% 62% 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 55% 59% 

 

 

 

 

 

Év végi összesítő diagram 

 

 



 

Intézményi összesítő 

I. Félév összesítő táblázata: 

Mérés területei 
Nagy 

csoportosok 

Középső 

csoportosok 

Kis 

csoportosok 

Egészséges életmód, egészséges 

életvitel igényének kialakítása 
84% 74% 63% 

Érzelmi, erkölcsi, közösségi 

nevelés 
78% 59% 64% 

Anyanyelvi nevelés 78% 62% 60% 

Értelmi nevelés 83% 62% 58% 

Mozgás 78% 66% 62% 

Játék 79% 63% 60% 

Munka 83% 64% 61% 

Külső világ tevékeny megismerése 79% 61% 48% 

Matematikai tapasztalat 75% 52% 0 

Ének, zene, énekes játék, tánc 78% 63% 57% 

Rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka 
73% 60% 64% 

 

 

A gyerekek mérésének összesítője korosztályonként I. félév 

 



 

Intézményi átlag I. félév 

 

 

 

II. Félév összesítő táblázata: 

Mérés területei 
Nagy 

csoportosok 

Középső 

csoportosok 

Kis 

csoportosok 

Egészséges életmód, egészséges 

életvitel igényének kialakítása 
90% 75% 66% 

Érzelmi, erkölcsi, közösségi 

nevelés 
85% 68% 65% 

Anyanyelvi nevelés 85% 66% 65% 

Értelmi nevelés 83% 66% 54% 

Mozgás 86% 69% 63% 

Játék 85% 66% 65% 

Munka 89% 70% 65% 

Külső világ tevékeny megismerése 86% 67% 59% 

Matematikai tapasztalat 81% 55% 0% 

Ének, zene, énekes játék, tánc 85% 67% 63% 

Rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka 
81% 64% 62% 

 



A gyerekek mérésének összesítője korosztályonként II. félév 

 

 

 

Intézményi átlag II. félév 

 

 



A mini csoportosokat külön vesszük, mivel nekik nincs a fejlődésben viszonyítási alap, mivel 

az első félévben nem mérjük őket. 

Mérés területei 
Mini 

csoportosok 

Egészséges életmód, egészséges 

életvitel igényének kialakítása 
48% 

Érzelmi, erkölcsi, közösségi 

nevelés 
48% 

Anyanyelvi nevelés 49% 

Értelmi nevelés 48% 

Mozgás 49% 

Játék 45% 

Munka 42% 

Külső világ tevékeny megismerése 45% 

Matematikai tapasztalat 0% 

Ének, zene, énekes játék, tánc 46% 

Rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka 
44% 

 

 

 

Mini csoportosok II. félév 

 



 

 

Év végi összesítő diagram 

 

 

A diagram is jól mutatja a gyermekek fejlődését. 

 

 

 

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 szerveztünk a 

munkatervünkhöz és az iskola munkatervéhez igazodva. Sajnos a veszélyhelyzet kialakulása 

miatt, ezek elmaradtak. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az 

együttműködés továbbra is hatékony maradjon! 

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. Külön köszönetet szeretnék mondani 

Polgármester Úrnak és a Jegyző Kisasszonynak a szoros és korrekt együttműködésért, 

amelyet a veszélyhelyzet alatt tapasztaltam! 

  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. Az idei tanévben havonta 

egyszer konzultáltunk a gondozási központ dolgozóval, az aktuális problémákról, amely 

nagyon eredményesnek bizonyult. 



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. 

3. 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 16.-

20. 

Egészséghét: Megismerkedtünk a helyes táplálkozással, zöldség, 

gyümölcs, tej, magvak, gyógynövények napját rendeztünk 

Szeptember 20. Autó mentes világnap 

Szeptember 25. Fényképész 

Október 14. Hulladékgyűjtés  



Október 16. Varázserdő Óvoda születésnapjának megünneplése  

November 12. A mese világnapja alkalmából Mesemondó verseny a Művelődési Házban. 

November 23. 
Családi délután zenére ritmikus mozgást adtunk elő. Majd közös játék a 

szülőkkel. 

December 01. Óvoda dolgozóinak bábelőadása a Művelődési Házban.  

December 06. Mikulás járt az óvodában. 

December 18. Báb előadás a Művelődési Házban. 

December 16-20 Karácsonyi műsor minden csoportban közösen a szülőkkel. 

December 22. 
Adventi gyertyagyújtás, közös karácsonyi készülődés. Előadás a 

Művelődési Házban. 

Január 

Befejeztük a DIFER tesztek mérését (középső és nagycsoportosok) és az 

eredményeket a szülői értekezleten kiértékeltük. A szülőkkel részletesen 

ismertettük, a korábban mért eredménnyel összehasonlítottuk. Néhány 

kivétellel jó eredmények születtek. 

Január 13-17. 
Egészséghét Megismerkedtünk a helyes táplálkozással, zöldség, 

gyümölcs, tej, magvak, gyógynövények napját rendeztünk 

Január 28. Holle anyó című mese dramatizálása az anyanyelvi munkaközösség által 

Február 3.-7. Medvehét 

Február 14. Teakwan-do bemutató az óvodásoknak az óvoda tornaszobájában 

Február 20. Intézményvezetői Mester portfólió védés 

Február 26-27. 

Farsang, ahol mindenki mókás jelmezekbe bújt. Játékos versengések és 

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

elűztük a telet. 

Március 6. 
Ajándékot készítettünk a Nőnapra, verset tanultunk, felköszöntöttük a 

lányokat, a családok nő tagjait. 

Március 7. Jótékonysági Óvoda Bálunk 

Március 13. 
Március 15-ei megemlékezést a járványhelyzet miatt minden csoport 

külön tartotta. 

Március 16. 
Intézményünk a COVID 19 járványhelyzet miatt bezár. A pedagógusok 

online oktatást folytatnak. Ezen belül igyekeznek a további fontosabb 



eseményeket megtartani 

Március 22. Víz világnapja alkalmából ismerkedés a vízzel, Vizi élettel.  

Április 9. Költészet napja alkalmából pedagógusok online verse a gyerekeknek 

Április 22. Föld napja megemlékezés 

Április 27-30. Anyák napi témahét 

Május 4. A mozgás világnapja alkalmából mozgásos kihívás videó felvétellel 

Május 25. Intézményünk újra nyithatta kapuit a gyermekek számára 

Május 29. Rendkívüli ballagás a nagycsoportosok számára 

 

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 munkavédelmi képviselő kötelező 8 órás 

továbbképzésen vett részt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Összegzés 

Összességében a 2019/2020-as 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, 2020. június 15. 

 

 

 

Varga Jánosné 

 

 

 

 

 

 

 



Mellékletek 

Beszámoló a 2019/2020-as nevelési évről 

Mini Bölcsőde 

Tigris csoport 
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                     Készítette: Szákné Oláh Nikolett 

          Kisgyermeknevelő 

Medgyesegyháza, 2020. 05. 31. 

 

 

 

 



Munkánkat a bölcsődei nevelés alapszabályai, a Fenntartó által elfogadott szakmai 

programunk, illetve az éves munkaterv alapján végezzük.  

A mini-bölcsődei csoport összetétele: 

A működési engedélyben megadott gyermekek száma 8 fő 

A csoport összlétszáma 7 fő. (Mert, egy mini bölcsődei csoportban 7 gyermek nevelhető és 

gondozható, ha a gyermekek életkora nem éri el a 2,5 évet.)  

 

Korcsoport: Gyermekek száma: 

Nagycsoportos (24-36 hó) 7 fő 

 

 

 



 

 Szeptember  

(21 munkanap) 

Október 

(22 munkanap) 

November  

(20 munkanap) 

December 

(17 munkanap) 

Igényelhető normatíva (munkanap*fő) 7*21=147 6*22= 132 7*20=140 6*17=102 

Nem igényelhető normatíva (az adott 

hónapban 10 munkanapnál többet 

hiányzott)(fő) 

- 1  - 1 

 

 

 

 

 



 Január 

(22 munkanap) 

Február 

(20 munkanap) 

Igényelhető normatíva (munkanap*fő) 6*22=132 7*20= 140 

Nem igényelhető normatíva (az adott 

hónapban 10 munkanapnál többet 

hiányzott)(fő) 

1 - 

 

A jelenlegi vírus helyzet miatt (COVID-19) a bölcsődei normatíva igénylése-e törvénnyel 

egészül ki: A központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló 

T/10735. számú törvényjavaslat alapján a 2020. évi költségvetési törvény olyan 

rendelkezéssel egészül ki, ami alapján a veszélyhelyzet megszűnésének napjától a 2. melléklet 

III. pont 2. alpont j) pontja szerinti támogatás esetében és a 2. melléklet III. pont 3. alpont a) 

pont aa) alpontjában meghatározottaktól eltérően a támogatás szempontjából figyelembe 

vehető gyermekek száma alatt 2020. augusztus 31-éig a veszélyhelyzet megszűnésének 

napján beíratott gyermekek számát kell érteni. 

Az idei évben indult intézményünkben a mini bölcsődei csoport. A nevelési évet 2019. 

szeptember 1- én kezdtük, az erre való felkészülés már augusztusban elkezdődött 7 új 

bölcsődésünk családjának látogatásával, illetve a nevelési értekezlettel, augusztus 30-án. 

 A beszoktatást úgy terveztük, hogy az új kisgyermekeknek kedvező legyen, valamint a 

szülők munkába állásához is alkalmazkodtunk. 

 A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek 

kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósulását kívánjuk 

biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitást és az 

önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes gyermekek igényeit úgy elégítjük ki, 

hogy közben a csoportnak is áttekinthető rendszere legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a 

várható eseményekről. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. Főként azért, mert a 

bölcsődébe kerülő gyerekeknek nincs kialakult napirendjük. A folyamatos gondozáson belül 

az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) a gyermek biztonságérzetét, jó 

közérzetét teremtik meg. Munkarendünk a délelőttös és délutános gondozónő feladatainak 

felosztása ezt lehetővé teszi. A gondozónők munkáját hatékonyan segíti a bölcsődei dajkánk. 

Alapvető szempont, hogy a bölcsődei élet a kisgyermek számára élményt nyújtó, részvételre 

motiváló, tanulási tapasztalatokat biztosító legyen. Valamennyi tevékenység, élethelyzet 

alakításának módszertani alapja az egyéni bánásmód érvényesítések. 

A gyermekek önállósodási törekvéseinek és önértékelésének erősítése is szakmai programunk 

hangsúlyos része. Igyekszünk sok új tevékenységgel megismertetni a gyermekeket: rajzolnak, 

festenek, gyurmáznak. Fejlődésük, korukból adódóan a beszédfejlődés terén szembeötlő, 

beszédkedvük fenntartása érdekében sokat és sokszor énekelünk, mondókázunk, mesélünk 

nekik. Három évet betöltött gyermekeink közül, május végére is csak egy gyermek 

szobatiszta. A szobatisztaságra nevelés a nyár igazi feladata számunkra, bár valójában ez a 

szülő feladata, a bölcsőde, támogató szerepet tölt be. A szakmai szabályok értelmében ezt 

kívánjuk erősíteni. Testi fejlődésüket rendszeres súly- és hosszméréssel követjük. Az 

egészség megőrzés terén törekszünk a levegőzés, a szabad levegőn való biztonságos mozgás 

biztosítására, a megfelelő folyadékbevitelre, valamint a délutáni nyugodt pihenés 



biztosítására. A Junior Zrt. a bölcsődés korosztály étrendjének kialakítása érdekében nagy 

figyelmet fordít a helyes táplálkozás biztosítására.  

Napi kapcsolattartásunk a szülőkkel: érkezéskor-távozáskor kölcsönösen informáljuk 

egymást a gyermek érzelmi állapotáról, hangulatáról, a napi eseményekről. A szülői 

értekezleteken lehetőség szerint részt vettek. 

 Az intézmény összes dolgozójával, az intézmény vezetőjével nagyon jó a kapcsolatunk. Az 

intézményt érintő kérdésekben, továbbképzésekről tájékoztatást kapunk. Az óvodai 

programokon, eseményeken megjelenünk, lehetőség szerint aktívan részt vállalunk.  

Személyi feltételek: 2 fő gondozónő,1 fő bölcsődei dajka (2019 novemberében sikeresen 

elvégezte a bölcsődei dajka tanfolyamot) 

Tárgyi feltételek: A gondozáshoz kapcsolódóan minden tárgyi feltételünk adott.  

Játékkészletünk egészségügyi szempontból kiválóak, könnyen tisztíthatóak. A bölcsődés 

korosztály számára szükséges fejlesztő játékeszközök, mennyiségileg a csoport létszámának 

elegendő. Játszóudvarunkon van csúszda, homokozó, krokodil libikóka, hernyó mászóka, 

illetve lábbal hajtós motor, traktor, ezen eszközök biztosítják a gyermekeknek a 

szabadlevegőn való játéktevékenységet. 

 

 

 

 

 

 

 



Események, programok a bölcsődében  

A kisgyermekek születésnapját a bölcsődében is ünnepeljük, a házirendünknek megfelelően 

blokkal ellátott kis süteményekkel, énekkel köszöntjük őket.  

Szeptember:  

 7 fő kisgyermek beszoktatása kezdődött  

Október: 

 2019.10.14. Hulladék gyűjtés 

 2019.10.16. A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsőde születésnapi partyja 

December: 

 2019.12.05. Mikulás járt a Bölcsődében 

 2019.12.16. Karácsonyi ünnepség a szülőkkel 

Február: 

 2020.02.14. Taekwondoo Bemutató 

 2020.02.15. Rita Bohóc előadása 

 2020. 02.26-02.27. Farsang a bölcsődei csoportban 

 2020.02.27. Kiszebáb égetése az óvoda udvarán- A tél elűzése 

2020. március 16-tól a jelenlegi vírus (COVID-19) miatt rendkívüli szünetet, rendelt el 

Magyarország kormánya így az intézménynek egy újfajta, nem megszokott oktatási formát 

kellet kialakítania. Március 16-tól online oktatást tartottunk a csoportba járó gyermekeknek a 

zárt facebook csoporton keresztül. Minden nap feltöltöttük, hogy a csoport élete aznap hogyan 

zajlana, illetve milyen foglalkozási tevékenységeket kínálnánk a gyermekek számára. 

Többször töltöttünk fel videót is melyben meséltünk, mondókáztunk, illetve alkotót-

tevékenységet bemutattunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TSMT 

2019/2020 év végi beszámoló 

 

A TSMT mozgásterápia eredményesnek bizonyul: megkésett beszédfejlődés, megkésett 

mozgásfejlődés, mozgáskoordinációs gondok, súlyos beszédhiba, tanulási, magatartási, 

beilleszkedési zavarok, hiperaktivitás, figyelemzavar, egyensúlyi zavar, gyenge 

finommotorikai készség, feladat- és szabálytudat hiánya, önbizalomhiány, önismeret 

fejlesztés, érzékelési-észlelési probléma, vizelettartási probléma, alvászavar, diszgráfia, 

diszlexia. Az ilyen jellegű problémák hátterében nagyon sokszor az idegrendszer éretlensége 

áll. Ez a mozgásterápia segíti az idegrendszer “összerendeződését” azáltal, hogy regresszív 

terápia keretében a megfelelő agyi területet stimulálja. Fontos ingereket hív elő, amelyek 

hiánypótlónak bizonyulnak a fejlődésmenetben. Az “újraprogramozás” érdekében a tréning 

mindig az alapoknál indul el. Nem maradhat ki egyetlen egy fejlődési szakasz sem, illetve a 

kimaradt fejlődési mérföldköveket segít pótolni, és újratanulni. A TSMT jótékony hatással 

van minden gyerek mozgásfejlődésére, figyelmére, emlékezetére, beszédfejlődésére, 

kommunikációjára. Emiatt okosító tornának is nevezik. A tréning alatt jó eséllyel 

bekövetkezik a szabályozási funkciók normalizálódása, a külvilágból érkező információk jobb 

megértése, a szem-kéz koordináció, az egyensúly-érzék, valamint a térbeli, időbeli 

tájékozódás fejlődése. Nem utolsó sorban pedig a gyakorlatok rendszeres végzésével kialakul 

a gyerekekben a feladattudat, és képessé válnak az együttműködésre. Sokszor még a “rossz 

gyerek” bélyeg is lekerül az érintettekről, hiszen helyrebillen az idegrendszer, és az 

önbizalom. Természetesen a pozitív változások bekövetkezésének mértéke jelentősen függ a 

kisgyermek életkorától, és problémájának súlyosságától. 

Változatos eszközök használatával (nagylabda, pad, zsámoly, szőnyeg, billenő lap, body-roll, 

labda, gördeszka, stb.) meghatározott mozgásokat, gyakorlatokat végeznek a gyermekek. 

Ezekkel a játékos eszközökkel érdekesebbé és hatékonyabbá válik a fejlesztés, amelyeket a 

gyermekek nagyon kedvelnek és segítségükkel szívesen részt vesznek a feladatokban. 

A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik a gyermekek kommunikációja 

és anyanyelvi készségei is. 

A TSMT feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, tovább strukturálja az 

idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett és a gyermek 

fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. 

Hetente egy alkalommal 3 kisgyermek, heti két alkalommal 1 kis gyermek vett részt a 

foglalkozásokon.  A foglalkozások időtartama 45 perc volt. 

A TSMT torna egy állapot-és mozgásvizsgáló teszttel kezdődik év elején és zárul évvégén. 

Sajnos az év végi felmérés az óvoda bezárás miatt nem valósult meg. Március közepe óta a 

foglalkozásokat sem tudtam megtartani mivel csoportos formában történik a szenzomotoros 

torna, tornatermi körülmények között, változatos eszközökkel zajlik. De nem hagytam 



teljesen magukra ezeket a gyermekeket, próbáltam ötleteket adni, hogy otthoni körülmények 

között is lehet különböző mozgásokat végezni. Feladatoka, mozgás ötleteket javasoltam, 

videó felvételeket küldtem nekik, amiket a nyár folyamán is nyugodtan végezhetnek. 

 

 2019 Szeptember 

Idegrendszer érettsége 29 % 

Mozgásvizsgálat 27 % 

Testkép, térbeli tájékozódás, 

lateralitás 
36 % 

Taktilis terület 49 % 

Ritmusvizsgálat 13% 

 

KIEMELTEN FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK 

 

 Statikus egyensúlyérzék 

 Kóros együttmozgások leépítése 

 Mintamásolási készség 

 Analitikus mozgás kivitelezés 

 Koordinált mozgás kivitelezés 

 Ritmusérzék 

 Ritmus és koordinált mozgás összehangolása 

 Lateralitás 

 Testvázlat 

 Térbeli tájékozódás 

 Szem-kéz koordináció 

 Koncentrációs készség 

 Egyidejű többcsatornás figyelem 

 Bilaterális motoros koordináció 

 

 

 

 

 

2020.05.31 

Forrásné Varga Judit  

óvodapedagógus-TSMT-terapeuta 

 

 



Mozgás koordinációs munkaközösség év végi beszámolója 

2019/2020 

 

A mozgás a gyerekek számára nélkülözhetetlen. Hatással van egész életükre, növekedésükre, 

semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható a testi és lelki fejlődésük során. 

A csontok és az izmok csak felnőttkorra fejlődnek ki teljesen, gyermekkorban a csontok 

nyúlnak, az izmok gyarapodnak, miközben szerkezetük is változik. A mozgás nem csak a 

fizikai állapotunkra van hatással, hanem nagymértékben segíti az észlelést, a 

tapasztalatszerzést, alapját képezi a magasabb gondolkodási funkcióknak, a beszéd egyik 

feltétele. A mozgás befolyásolja az idegrendszer fejlődését, egy élénk jó mozgású gyermek 

ritkábban válik időjárás-érzékeny felnőtté. Természetesen nem csak a mozgás segíti 

gyermekeinket, hogy elkerüljék az időjárás kellemetlen hatásait, de fontos eleme, hiszen a 

változásokhoz könnyen alkalmazkodó gyermek könnyebben tanulja meg az alkalmazkodást 

az időjárás kihívásaihoz. Gyermekkorban a játékos mozgás közben tanulják meg a stresszes 

helyzetek könnyebb elviselését, segíti őket a szociális beilleszkedésben és egy egészséges 

önbizalom kialakulásában is. A legédesebb kísértés, mióta a média világa létezik: a televízió, 

a számítógép és a játékkonzol. Ha ennyi minden elvonja a figyelmüket, sok gyerek könnyen 

elfelejtkezik arról, hogy milyen jó dolog a szabadban játszani. Teszik mindezt annak ellenére, 

hogy a mozgás elengedhetetlen az egészséges fejlődésükhöz. 

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, foci) 

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.  

 Október 1 – zene világnapja alkalmából Stefanik Anita részvételével a varázserdő apraja- 

nagyja betekinthetett a modern tánc világába. Bemelegítés után, egyszerű modern táncos 

koreográfiát tanulhattak meg a gyerekek, majd a bemutató végén nyújtás, levezetés 

következett. 

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 következett, amit Szentgyörgyi Rómeó többszörös világ- és Európa bajnok 

verseny aerobik sportoló tartott, aki utána életmód és edzés tanácsokkal látta el az 

érdeklődőket, majd az elmaradhatatlan játék következett a szülőkkel. 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. 

Napjainkban a rohanó életvitel következményeként egyre nagyobb hangsúlyt kap az 

egészséges életmód fenntartása és megőrzése. Ezért hagyományosan január második hetében 

került megrendezésre óvodánkban az egészséghét. Csoportjainkban ízletes gyógyteákat 

fogyasztottunk, megvizsgáltuk az egészség piramist: magát a háromszöget is, és felbontását. 

Megnéztük, miből van rajta a legtöbb, miből a kevesebb, és arányaiban miből van 

ugyanannyi. Egy nap a mozgásé volt, "mogócska nap" ahol körforgásszerűen minden 

csoportban különféle mozgásos tevékenységet lehetett kipróbálni (zenére közös torna, célba 

dobás, akadálypálya, mászófal, mozgáskotta). Valamint projektoros vetítésen, mesék 

segítségével hoztuk közel a témát az ovisokhoz. Úgy gondoljuk, hogy a hét folyamán a 

gyermekek konkrét tapasztalatokat szerezhettek az egészség megőrzéséről, az egészséges 

táplálkozásról, a tisztálkodás fontosságáról. 

Sajnos a tavaszra tervezet programjaink az óvoda bezárása miatt elmaradtak. Minden csoport 

zárt facebook csoporttal rendelkezik, ezért az az ötletem támadt, hogy meghírdetjük a 

"Mozgásos kihívást". A kihívás lényege, a gyerekeknek ki kellett választani a legkedvesebb 

csoportársukat, ki kellett találni neki egy egyszerű mozgást és kihívni a mozgás elvégzésére. 

Természetesen a szülőket megkértük, hogy segítség gyermekeiket, hogy a lánc ne szakadjon 

meg, és készítsenek videó felvételt, amit a zárt csoportba, ha feltesznek, akkor láthatják 

egymást a gyerekek és természetesen az óvó nénik is. Minden csoport nagyon aktív volt, ezért 

a kihívás lezárása után minden csoport egy emléklappal köszönte meg a részvételt. 

 Ősszel még jó idő volt a teraszon később a rosszidő miatt a tornaszobában hetente egy 

alkalommal mind az öt csoport együtt tornázott 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. 

 

2020.05.31. 

Forrásné Varga Judit 

munkaközösség vezető 

 

 



SZAKMAI BESZÁMOLÓ  

A GYÓGYPEDAGÓGIAI FEJLESZTÉSRŐL 

2019-2020. 

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: 17 gyermek. Ezek 

közül sajátos nevelési igényű: 3 gyermek, beilleszkedési, tanulási, magatartási és nevelési zavarral 

küzdő: 14 gyermek. 

SNI gyermek: 3 fő 

BTMN gyermek: 14 fő 

A fejlesztések az előírásnak megfelelően zajlottak. Heti 1 óra fejlesztésre járt 14 fő, heti 2 óra 

fejlesztésre járt 3 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 (10 perc) 

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. 

Saját test ismerete. 

Percepciófejlesztés (15-20 perc) 

Vizuális, auditív, verbális. 

Finommozgás fejlesztés 

Feladatlap végzése során. 

Aprólékos, manuálisan végezhető tevékenységek. 

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 gyakorolnak. Sajnos van olyan szülő, 

akinek hosszú időn keresztül kellett könyörögni, hogy legyen a gyermeknek felszerelése 

(füzet, ceruza, ragasztó). 

Online oktatás 

A vírus okozta járványhelyzet nehéz feladatok elé állította a pedagógusokat, a gyermekeket, 

és a szülőket is. Úgy gondoltuk, hogy az internet adta lehetőségeket kihasználva, zárt 

facebook csoport létrehozásával folytatható a gyermekek fejlesztése is. Minden gyermeknél 

kerestük az elérhetőséget. A 17-ből 16 gyermek csatlakozott a csoporthoz, 1 gyermek pedig, 

mivel nem volt internet elérhetősége, ezért hetente postai úton kapta meg a fejlesztő 

foglalkozásokat, a logopédus által elkészített anyaggal együtt. Igyekeztem olyan feladatsort 

összeállítani, amit a gyermekek már ismertek, gyakoroltak. A szülőknek könnyen érthető, 

tematikusan felépített feladatsort küldtem, melyen előre feltüntettem, hogy milyen eszközöket 

készítsenek elő, és a feladatvégzés körülbelül mennyi időt vesz igénybe. Ügyeltem arra, hogy 

olyan eszközöket építsek be a feladatsorokba, melyek a háztartásban megtalálhatók. Az online 

oktatás kezdetén még lelkesek voltak a szülők, elkészítették, és visszaküldték az elkészített 

feladatokat. Volt olyan szülő, aki még videó felvételt is küldött a gyermekéről. Ahogy telt az 

idő, sajnos azt tapasztaltam, hogy a feladatokat még csak meg sem nyitották, csak 2-3-an. A 

járványhelyzet miatt az év végi mérések, értékelések elmaradtak. A szülőknek adtam a nyárra 

vonatkozóan még feladatokat, sajnos nem bízom benne, hogy el fogják készíteni a 

gyermekekkel. Úgy gondolom, hogy ezekkel a gyermekekkel egyébként is nehéz foglalkozni. 

Ha a szülő nem partner, akkor nem fejlődés, hanem sajnos visszaesés lesz tapasztalható náluk. 

A következő nevelési évben 7 gyermeknél lesz esedékes a felülvizsgálat. Ezeknek a 

gyermekeknek elkészítettem a felülvizsgálathoz szükséges kontrollkérelmet. 

Bízom benne, hogy a következő nevelési évben a régi, megszokott módon folytatódhat a 

gyermekek nevelése, fejlesztése. 

Medgyesegyháza,2020.05.30      Papné Réti Erzsébet 

óvodaped.-gyógyped. 

 



SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ ANYANYELVI MUNKACSOPORT MUNKÁJÁRÓL 

2019-2020. 

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, 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, 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 keretein belül csillanthatták meg tehetségüket.  Nagy létszámú jelentkező 

vett részt a versenyen. Gyakorolhatták a szép kifejező beszédet és a színpadi előadásmódot. 

Aki nem akart verset mondani, az sem maradt ki mivel „libás meséhez” illusztrációt is 

készíthetett, a kihirdetett rajzpályázathoz. A gyermekek korosztályonként lettek értékelve. A 

szép rajzokat zsűri díjazta, majd kiállításra kerültek a Művelődési ház előterébe. A 

nyereményeket a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány biztosította. Sajnos a vírus okozta 

járványhelyzet a munkaközösség munkáját is felülírta, módosította. A Költészet napjához 

kapcsolódó versmondó verseny elmaradt, helyette az óvoda dolgozói szavalták el Mentovics 

Éva: Hiányoztok kicsinyeim… című versét. Az összevágott verset a zárt facebook 

csoportokban osztottuk meg. A visszajelzések alapján örömmel fogadták a verset a gyerekek, 

és a szülők is. 

Programjaink: 

Szeptember: 

 Ötletelés, munkaterv megvitatása. 

Október: 

 Mondóka-parti az anyanyelvi munkaközösség szervezésében. 

November: 

 A Mese világnapjának megünneplése. 

 MESEMONDÓ VERSENY- tehetséggondozás. 

 Libás mese témájú rajzok versengtetése a rajzpályázaton. 

 Márton napi libanap 

December: 

 „Látogatás a Mikulásnál „  Az óvodai dolgozók dramatizálása a Művelődési házban. 

 Adventi műsor a Művelődési házban. (csoportok előadása). 

 Karácsonyi ünnepség az óvodában. (csoportok előadása). 

Január: 

 A Magyar Kultúra Napja alkalmából mesedramatizálás (A Holle anyó című mese). 

 

 

 

 



 

Február: 

 „MACKÓÉBRESZTÉS”- a Maci csoport dramatizálása. 

 Télkergetés. Mókás csúfolók, mondókák, vicces versek bemutatása 

 csoportonként. Kisze-báb égetés. 

Március: 

 A járványveszély miatt, az óvodai csoportok, külön-külön, zárt csoportokban 

ünnepelték Március 15-t. 

Április: 

 Online oktatás 

 Költészet napja-online közös versmondás az óvoda dolgozóinak előadásában.  

 Mentovics Éva: Hiányoztok kicsinyeim. 

Május: 

 Ballagási ünnepség az óvodában-csoportonként. Online versmondás a 

nagycsoportosoknak. 

Összegzés: 

Remélem, hogy a számos programmal lehetőséget nyújthattunk a gyermekeknek a beszéd 

gyakorlására, anyanyelvük ápolására valamint a versek és mesék megszerettetésére. 

2020. 05.31. 

Papné Réti Erzsébet 

munkaközösség-vezető 

 

 

 

 

 

 

 



Táncos mozgásfejlesztés, népi játékok 

 

 A táncos mozgásfejlesztés, népi játékok foglalkozásokat. októbertől heti egy 

alkalommal, nagycsoportos gyermekek részvételével tartom. A Törpe csoportból néhány 

középsős is csatlakozott az idei évben. 

 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 18 gyermek jár, a nemek szerinti megosztás: 6 fiú és 12 lány. 

Csoportok szerint a következő az eloszlás: 

Törpe csoport: 7 fő 

Pillangó csoport: 1 fő 

Maci csoport:3 fő 

Manó csoport: 3 fő 

Méhecske csoport: 4 fő 

 

 2019 december 22-én településünk Medgyesi Advent programsorozatán belül a 

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. 

 Sajnos a tavaszi programjainkat, mint például a tánc világnapja alkalmából rendezett 

táncházat az idei évben a koronavírus miatt kialakult karantén meghiúsította. Próbáltam 

videós anyagot küldeni a gyerekeknek a karantén alatt, de sajnos a különböző csoportbeli 

összetétel nehezítette a kommunikációt. A foglalkozások jellege, a csoportos játék pont a 

lényegét veszítette el a karanténhelyzet következtében. 

A következő nevelési évben is szeretettel várom a játszani, énekelni szerető gyermekeket. 

 

        Futaki-Biró Márta 

        óvodapedagógus 

 



Vizuális műhely éves beszámoló 

2019/2020 –as nevelési év 

 

A 2019-2020 –as nevelési évben a Vizuális műhely 23 fővel (14 lány, 9 fiú) kezdte meg 

tevékenységét. A gyermekek kiválasztását a csoportokban nevelő óvódapedagógusok 

végezték – a gyermeki adottságokat figyelembe véve. A jelentkezők nagy része már az előző 

évben is részt vett a tehetséggondozáson. Mivel a nagycsoportos korú gyermekek egyébként 

is sok technikában jártasak, mindemellett képesek több technika összekapcsolására. 

Szívesen végezték a tevékenységeket, mindig sikerült az érdeklődésüket felkelteni. A 

foglalkozásokat megelőző játékos ujjtornát, a különböző formák rajzolását a levegőben már 

rutinszerűen hajtották végre. Sajnos a hely, - ahol az alkotást végezni tudtuk, nagyon szűkös. 

Így több alkalom kellett ahhoz, hogy egy – egy mikrocsoportos foglalkozást be tudjunk 

fejezni. Ennek következményeképpen néhány tervezett téma kimaradt, viszont a megkezdett 

témákat precízen feldolgoztuk. 

Alkotás közben nyugodt, oldott légkört sikerült biztosítani, így bátran kérdeztek és szívesen 

próbálkoztak az újabb technikák alkalmazásával. Sokat fejlődött az önbizalmuk, fokozatosan 

és egyre többet hagyatkoztak a képzelő erejükre is. A legnagyobb fejlődés az emberábrázolás 

területen mutatkozott, amely egyértelműen összefügg a testséma fejlődésével is. A térbeli 

elhelyezés és az arányok felismerése a második félév elején mutatott jelentős fejlődést. A 

színeket és az árnyalatokat mindenki biztosan felismerte és megnevezte; az alkotásaikban 

egyre bátrabban alkalmazták is. Egyre jobban ki tudták fejezni szóban a véleményüket a 

foglalkozásokról, a saját, vagy akár társaik alkotásairól egyaránt. 

Az aktualitásokhoz kapcsolódó tevékenységek segítették az érzelmi ráhangolódást, szívesen 

énekelgették a csoportokban tanult dalokat, mondogatták a kapcsolódó verseket. Fejlődtek a 

szociális képességeik, számon tartották egymást, érdeklődtek hiányzó társuk iránt. 

Bátorították az elbizonytalanodottakat, ötletekkel segítették, ha elakadt valaki. Egymás 

munkáját pozitívan értékelték. 

A ceruzarajzok leginkább a rajzpályázatokra készültek. ( Pl.: Madártani Intézet – az év 

madara a bagoly, valamint a Nemzeti identitást tükröző március 15 – i pályamű, illetve az 

Egészséghét kapcsán: a kedvenc zöldség és gyümölcs lerajzolása) 

- A mesemondóverseny alkalmával a Márton napi aktualitásnak megfelelően libát 

készítettek pöttyözéssel, több szín használatával.  

- Őszi színes levelet kapirgálás, karcolás technikájával készítettek. 

- A téli élmények felidézése során hóembert készítettek, legyező hajtogatással, 

különböző méretű papírlapokból. 

- Színkontrasztot hoztak létre (téli – nyári tájkép) satírozással, pasztellkrétával. 

- Plasztikáztak gyurmából állatokat szabadon választott téma alapján. 



Sajnos a második félévben az online oktatás során csak a telephelyi óvoda csoportjával 

tudtam tartani a kapcsolatot, de ott is behatárolta a lehetőségeket a technikai felszereltség 

hiánya. Ettől függetlenül igyekeztem a munkafolyamatot nem megszakítani, Húsvétra 

készülve pl. bemutattam online videon tojásfestési technikákat, amelyek otthoni körülmények 

között is megvalósíthatók.(Pl.: festés hagymahéjjal, gyertyával..) Barkács ötleteket is 

ajánlottam lépésről – lépésre bemutatva, melyhez csupán papír, festék és olló volt szükséges. 

Mivel a tavasz közeledett, felhívtam figyelmüket az ébredő, kiviruló természet 

megfigyelésére, és megörökítésére is. 

A járványügyi helyzet miatt sajnos elmaradt a hagyománnyá vált versmondóverseny során 

szervezett rajzpályázat meghirdetése, valamint az évközben készült alkotások kiállítása is. 

 

 

         Petrusán Jánosné 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Beszámoló a vízhez szoktatásról 

Köszönettel tartozunk 2019-20-as tanévben is a Medgyesegyházi Önkormányzatnak, hogy 

biztosították az óvodás korú gyermekek részére az uszoda használatot. 

Idén is megjelent a tehetséggondozás e munkaterületen. 

 

E gyermekek jellemzői például: 

 Bátran mozognak a vízben 

 Fejlett a mozgáskoordinációja 

 Érdeklődnek az úszás iránt 

 Sikerélményt adnak nekik a foglalkozások 

 

Emellett az általános vízhez szoktatás is a célja a foglalkozásoknak. Melyek: 

 A víz megszerettetése 

 A félelmek leküzdése 

 A vízbiztonság kialakítása 

 A gyermeki szervezet vízbiztonsága 

 

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 gyermeki szervezetre. A 

teljesség igénye nélkül felsorolnék párat: 

 Hat az idegrendszeri érzésre, érzékelésre (vizuális, auditív, kinesztetikus, taktilis 

ingerek érik a szervezetet) 

 Javítja a gyermekek izomtónusát, hőszabályozását, mozgáskészségét, koordinációját. 

 Serkenti a testi-szellemi fejlődést, koncentrációs képességet. 

 A tüdőkapacitás nő, a légzés izomzata erősödik. 

 Újszerű mozgásélményt ad. 

 Finomodik az egyensúlyérzékelés. 

 Segíti a teljes idegrendszeri mozgásirányítás fejlődését. 

A tanévben 38 nagycsoportos hetente és kéthetente pedig 22 középső csoportos, illetve 8-10 

bánkúti gyermek vett részt a foglalkozásokon. Sajnálatosan idén kicsit hamarabb véget értek a 

foglakozások a vártnál a korona vírus terjedése miatt. 

Reményeinkben szerepel, hogy a következő tanévben is kihasználhatjuk ezt a páratlan 

lehetőséget. 

Tisztelettel: Oravecz Gábor 



Angol nyelv az óvodában 

2019-2020 év végi beszámoló 

„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. Összesen 38 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 gyermek- 

pedagógus 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. Sajnos a COVID 19 járvány miatt Március 16.-tól bezárt 

az óvoda, így angol foglalkozásokat nem tarthattam, így az idei nevelési évben 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. 

Ungerné Páger Edit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Óvodai szivacskézilabda oktatás 2019/20 nevelési évben 

A szakosztály céljai között szerepel az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető 

követelményeinek megteremtése, a szivacskézilabda, kézilabda minél szélesebb körű 

terjesztése és nem utolsó sorban a minél több mozgáslehetőség biztosítása. Az óvodai edzések 

egy olyan alapot teremtenek a későbbi iskolai edzések eredményességéhez, melynek 

segítségével a korosztályos bajnokságokon való indulás már sokkal egyszerűbbé válik. 

A 2019/20-as nevelési évben a 2012-2013 évben született fiúk, lányok képzése heti 1 

alkalommal az előző évhez képest már nem az óvodai tornahelységben, hanem a nagy 

sportcsarnokban valósult meg. Az edzést látogató gyermekek létszáma 17 fő, akiknek 2 fő 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.  

Ettől az évtől bevezettünk egy pontozási rendszert, mellyel motiváljuk a gyermekeket a 

rendszeres edzéslátogatásra és az aktív sporttevékenységre. Edzések végén a gyerekek egy 

pontozófüzetben egy edző által adott pecsétet kapnak, ha ügyesek voltak. A kapott pecséteket 

félévkor és év végén különböző ajándéktárgyakra válthatják be a kis sportolók. 

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 pandémiás időszak ellenére is megvalósult a célunk, bár a 2020 

március 16-ai héttől már nem tudtunk edzéseket tartani.  

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az óvoda dolgozóinak, akik 

mindenben segítették a munkánkat. 

 

          Futaki János  

          egyesületi elnök 

 



Év végi összefoglaló értékelés 

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

Logopédia 

 

      A logopédiai ellátást óraadó logopédusként 10 BTM-es, SNI-s és 26 alapellátott 

gyermekkel végeztem a nevelési év során. A tavalyi évhez képest idén kicsit kevesebb 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 idei tanév „új”, különleges nehézsége volt a vírus okozta kialakult helyzet, és az 

online oktatás. Az első héten a szülőkkel egyeztetve létrehoztuk a messenger csoportokat, és a 

következő héten már folytatódtak a fejlesztések. Szinte mindenkivel tudtam kapcsolatot 

létesíteni, tartani.  

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 elkezdtem 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 26 tanulóból 12 gyermek lett tünetmentes. Úgy gondolom, hogy a logopédiai 

fejlesztések az év eleji kitűzött céloknak megfelelően eredményesen lezárultak.  

 

 

Horváth Nikoletta 

    logopédus 


