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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 6-án, 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Felföldi Zoltán
Madari Andor
Czinege Edit
Olajos István
dr. Rácz Péter
Sallai András
Szentirmay Tamás

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

dr. Tóth-Péli Emőke
Tóth Sándor
Kis Nándorné
Sütő Lászlóné
Barcsa Józsefné
Tornyi Gyula
Somodiné Német Ida
Tigyi Istvánné
Varga Zoltán

jegyző
külső bizottsági tag
pénzügyi csoportvezető
óvodavezető
mb. bölcsődevezető
Laki-Gazda Kft. ügyvezetője
Szivárvány Óvoda gazdasági vezető
Gondozási Központ vezetője
jegyzőkönyv-vezető

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 7 fő jelen
van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Olajos István és Szentirmay Tamás képviselőket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester a napirendet az alábbi módosítások szerint javasolja
elfogadásra:
- 1-9. napirend változatlan,
- 10. napirendet javasolja levenni a napirendről,
- 10-19. napirend az eredeti 11-20. napirend,
- 20. napirendként javasolja tárgyalni: Tőserdő Szépe fesztivál előkészületei,
- 21. napirendként javasolja tárgyalni: Gondozási Központ létszámkeretének 1 fő kisegítői
munkakörre létszámbővítés engedélyezése
- 22. napirendként javasolja tárgyalni: „A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) VM
rendelete az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről” rendelet alapján Lakitelek településen megvalósítandó fejlesztések támogatása
- 23. napirendként javasolja tárgyalni: Szociális és gyermekjóléti önkormányzati társulás
megalapítása
- 24-29. napirend az eredeti 21-26. napirend,
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a módosított napirendet.
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A Képviselő-testület a módosított napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

NAPIREND:

1. Tájékoztató a 2013. április 27. és 2013. május 30. közötti időszak
polgármesteri munkáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2. Tájékoztató a 2013. április 27. és 2013. május 30. közötti időszak
alpolgármesteri munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
4. Lakitelek Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.
(II.08.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
5. Beszámoló a Tősfürdő szezon nyitásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
6. A tiszai árvíz levonulását követő, Tőserdőben szükséges takarítási
munkákkal kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
7. Tőserdei Családi Vasárnapok megrendezése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
8. Kerékpárutak, egészségközpont kialakítására érkezett tervezői ajánlatok
elbírálása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
9. Egyes utcanevek megváltoztatása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
10. Tanyagondnoki Szolgáltatáshoz használt gépjármű módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
11. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde pedagógiai és szakmai programjának
elfogadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
12. Döntés a települési értéktár létrehozásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
13. Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

alapszabályának

újbóli
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14. Faház kávézó épületének hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
15. „Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken - építés”
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
16. Tegez utca 8. szám alatti kemping helyzete
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
17. Felterjesztés az önkormányzati tűzoltóságok finanszírozása tárgyában
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
18. A Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének meghatározása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
19. Széchenyi krt. 46. szám alatti önkormányzati lakás felújításának költségei
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
20. XVIII. Tőserdő Szépe fesztivál előkészületei
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
21. Gondozási Központ létszámkeretének
létszámbővítés engedélyezése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
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fő

kisegítői

munkakörre

22. „A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) VM rendelete az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről” rendelet alapján Lakitelek településen
megvalósítandó fejlesztések támogatása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
23. Szociális és gyermekjóléti önkormányzati társulás megalapítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
24. Egyéb ügyek
ZÁRT ÜLÉS:
25. Önkormányzati lakás bérbeadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
26. 33/2013. (II.13.) számú önkormányzati határozat visszavonása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
27. 4625-ös út melletti parkoló
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
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28. 115/2013. (V.02.) önkormányzati határozat módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
29. Önkormányzati lakások pályázat útján történő bérbeadásáról szóló döntés
meghozatala
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –

Tájékoztató a 2013. április 27. és 2013. május 30. közötti
időszak polgármesteri munkájáról
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a tájékoztatóhoz van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

2. NAPIREND –

Tájékoztató a 2013. április 27. és 2013. május 30 közötti
időszak alpolgármesteri munkájáról
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a tájékoztatóhoz van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

3. NAPIREND –

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a beszámolóhoz van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2013. (V.02.) határozata
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadása
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a 2013. májusban lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

4. NAPIREND –

- Irattár

Lakitelek Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló
6/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.(VI.07.) számú rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
önkormányzati rendeletének módosításáról

szóló

6/2013.(II.08.)

1. §.
Lakitelek Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.08.) rendelet (a
továbbiakban rendelet) 2. §. helyébe az alábbi szöveg lép:

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2.§.
/1/ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2013.
évi költségvetésének
- bevételi főösszegét
- kiadási főösszegét

817 721 eFt-ban
899 729 eFt-ban
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- költségvetési hiány összegét

82 008 eFt-ban

állapítja meg.
/2/ A Képviselő-testület az /1/ bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a hiány belső finanszírozására szolgáló
működési célú pénzmaradvány igénybevétele
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

47 486 eFt
34 522 eFt

2.§.
A rendelet 1. sz. és 1.1. sz. melléklete módosul jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.
A rendelet 2. sz. melléklete módosul jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint.
A rendelet 3. sz. melléklete módosul jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint.
A rendelet 4. sz. melléklete módosul jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.
A rendelet 5. sz. melléklete módosul jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint.
A rendelet 6. sz. melléklete módosul jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint.
3. §.
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Lakitelek, 2013. június 6.

Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző
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iatti csökk.
172
47

Dologi és egy.f.

13209
3566
8998

Kiad.ei.összesen

25773

219

2285
23488
25773

219
219

Tb járulék

0

Mód. ei. Mód.előir.
össz.

0 0 0 0 0 0

172
47
0
0
0
0
0
219

13381
3613
8998
0
0
0
0
25992

0 0 0 0 0 0

0
219
219

2285
23707
25992

BEVÉTELEK
Működési bevétel
Intézmény finanszírozás

Bevételi ei.összesen

0

Könyvtár
Eredeti Kompenz Dologi kiadások Mód.ei.ö Mód.előir
előir.
áció
csökkent.
ssz.
.

Személyi jutt.

59
16

Dologi és egy.f.

5508
1487
2560

Kiad.ei.összesen

9555

75

200
9355
9555

75
75

Tb járulék

0 0 0 0

59
16
0
0
0
0
0
75

5567
1503
2560
0
0
0
0
9630

0 0 0 0

0
75
75

200
9430
9630

BEVÉTELEK
Működési bevétel
Intézmény finanszírozás

Bevételi ei.összesen

Óvoda
KIADÁSOK

MÓDOS. ELŐIR. MÓDOSÍTÁS

Személyi juttatások
Kompenzáció
Bér Nyárlőrinci Óvoda (továbbképzésre)
IPR Nyárlőrinci Óvoda
Személyi juttatások összesen:

77117

Járulékok
Kompenzáció járuléka
IPR Nyárlőrinci Óvoda járulék
Járulékok összesen:
Dologi kiadások
Üzemorvosi vizsgálat
Fejlesztő ped. Jutt. Nyárlőrinci Óvoda
IPR Nyárlőrinci Óvoda

20677

Dologi kiadások összesen

93881

Átadott pénzeszköz
Átadott pénzeszköz összesen:
Felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
KIADÁSI ELŐIR. ÖSSZESEN
BEVÉTELEK
Működ. bevételek
Működési bevétel összesen
Átvett pénzeszköz
Átvett pénzeszköz összesen
Pénzmaradv.2011.
Pénzmar. Össz.
Bevétel össz.
Intézmény fin.
kompenzáció (01-04 hó) és egybé kiadás
IPR Nyárlőrinci Óvoda
Intézmény fin.összesen
Bevételi előir. Mindössz.

77117

20677
93881

MÓDOS.
ELŐIR.

1091
900
214
2205

294
58
352
50
300
320

670

0
0
191675

0
3227

45550
45550

0

0

0

0
45550
146125

0
0

146125
191675

2635
592
3227
3227

77117
1091
900
214
79322
20677
294
58
21029
93881
50
300
320
0
0
94551
0
0
0
0
194902
45550
45550
0
0
0
0
45550
146125
2635
592
149352
194902

/Megjegyzés: a 14/2013. (VI.07.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2013. június 7.
napján kihirdette./

/Dr. Rácz Péter képviselő megérkezik az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma: 7 fő./

5. NAPIREND –

Beszámoló a Tősfürdő szezon nyitásáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy a napirend beszámoló
helyett tájékoztatót legyen, határozat-tervezet nélkül. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e
hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

6. NAPIREND –

A tiszai árvíz levonulását követő, Tőserdőben
takarítási munkákkal kapcsolatos döntéshozatal

szükséges

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: az árvíz utáni takarítást el kellett végezni, azonban mindenképpen
szeretné, hogy ennek a takarításnak legyen egy önkormányzati felhatalmazása.
Szentirmay Tamás képviselő: rövid idő alatt helyreállt az árvíz előtti állapot a Holt-Tisza partján,
amiért köszönetet mond a Tőserdőért Alapítvány segítőinek is. Látható, hogy le van nyírva a fű, ki
lett tuskózva, olyan állapotba került a part, hogy ott nyugodtan lehet rendezvényeket tartani.
Felföldi Zoltán polgármester: köszönetet mond mindazoknak, akik részt vettek a takarításban, a
Településüzemeltetési Csoportnak, a Tőserdőért Alapítványnak. Csak a szezon végén lehet majd
hozzáfogni a parton a kivágott terület tuskózásának.
Madari Andor alpolgármester: a felmerült költségek számszerűsítve lesznek?
Felföldi Zoltán polgármester: igen, pontosan meg lesznek jelölve az összegek. Szavazásra
bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2013.(VI.06.) határozata
A tiszai árvíz levonulását követő, Tőserdőben szükséges takarítási munkákkal kapcsolatos
döntéshozatal
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy

1. Abban az esetben, ha állami finanszírozás lehívása lehetséges, számla alapján
fizesse meg a költségeket az Önkormányzat a Laki-Gazda Kft.-nek a benyújtott
elszámolás és elvégzett munka alapján.
2. Abban az esetben, ha állami finanszírozás nincs, a benyújtott elszámolás alapján az
elvégzett munka értékét, a 2013. év eredményét terhelő osztalék terhére lehessen
elszámolni.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Laki-Gazda Kft.
- Irattár

7. NAPIREND – Tőserdei Családi Vasárnapok megrendezése
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: üdvözli a bizottság a
kezdeményezést, sok sikert kívánnak hozzá, vigyék Lakitelek jó hírét.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2013. (VI.06.) számú határozata
Tőserdei Családi Vasárnap megrendezése
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Tőserdei Családi Vasárnap
megtartásához, továbbá az alábbi támogatásokat nyújtja:
1. Terület térítésmentes, kizárólagos használata.
2. Elektromos áram térítésmentes biztosítása.
3. Településüzemeltetési csoport esetleges térítésmentes segítsége
rendezéséhez, tisztán tartásához.

a

terület

Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Belicza András programszervező
- Irattár

8. NAPIREND – Kerékpárutak, egészségközpont
ajánlatok elbírálása

kialakítására

érkezett

tervezői

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Sallai András képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság mind a három tervet
támogatja, az áron alkudni kellene. A polgármester kapjon egy keretet, amelyben mozoghat a
tervezés kapcsán.
Czinege Edit, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: a bizottság sorrendiséget állított fel.
Első az egészségközpont terveztetése, második a Kerekdomb-Lakitelek közötti kerékpárút,
harmadik a Tiszaug-Lakitelek kerékpárút.
Felföldi Zoltán polgármester: a Tiszaug-Lakitelek közötti kerékpárút terveztetése azért
bonyolultabb, mivel a tiszaugi hídon a híd túloldalán van a kerékpárút, meg kell oldani, hogy
biztonságosan át lehessen menni a kerékpárosoknak a 44-es főúton.
dr. Rácz Péter képviselő: korábbi terveztetésekkor is mindig ez a három tervező cég adott
ajánlatot az Önkormányzatnak, és mindig a 7. Dimenzió Építész Iroda volt a legolcsóbb. Be lehet
vonni másokat is a terveztetésbe?
Felföldi Zoltán polgármester: mindig három árajánlatot kérnek be, a 7. Dimenzió Építész Iroda
több tervet készített már Lakiteleknek.
dr. Rácz Péter képviselő: ha már több tervet is készített a településnek, lehetne velük alkudni a
tervezési áron, vagy be lehetne vonni új tervezőket is.
Felföldi Zoltán polgármester: ha mondanak a képviselők más tervezőket, őket is megkérdezi az
Önkormányzat. Települési szempontból jó, ha az épületstílusok hasonlóak a tervezés révén.
Természetesen vannak érvek az új tervezők mellett is, hátrányuk is van. A tervezők kamarai ajánlás
alapján számíthatják az áraikat.
Sallai András képviselő: több ajánlat egymás mellé tétele lehet jó alku tárgya, egy ajánlattal nehéz
lenne alkudnia a Képviselő-testületnek.
dr. Rácz Péter képviselő: amennyiben lehetséges, a Polgármesteri Hivatal új építésügyes
munkatársa nézze majd át a tervezői ajánlatokat és terveket.
Szentirmay Tamás képviselő: a Kerekdomb-Lakitelek kerékpárút ajánlata kapcsán meglepte,
hogy a legolcsóbb ajánlat összege fele a többinek.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2013. (VI.06.) határozata
Kerékpárutak, egészségközpont kialakítására érkezett tervezői ajánlatok
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi
határozatot hozza:
1.

A Képviselő-testület a Kerekdomb-Lakitelek és a Tiszaug-Lakitelek közötti
kerékpárút tervének elkészíttetését valósítja meg akként, hogy a tervezési díjak
50%-ának kifizetésére a 2014. évben kerüljön sor.

2.

A Képviselő-testület a Kerekdomb-Lakitelek kerékpárút tervezésével megbízza a
Mobil Plán Mérnöki Iroda Kft-t (6000 Kecskemét, Ipoly sor 1/A) 1.929.134.- Ft +
ÁFA összegért.

3.

A Képviselő-testület a Tiszaug-Lakitelek kerékpárút tervezésével megbízza a Mobil
Plán Mérnöki Iroda Kft-t (6000 Kecskemét, Ipoly sor 1/A) 650.000.- Ft + ÁFA
összegért.

4.

A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy az egészségközpont
kialakítására további kettő árajánlatokat kérjen be tervezőktől, a tervek nagyobb
részletességével.

5.

Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a tervek
elkészítésére vonatkozó szerződést kösse meg a kiválasztott tervezővel.

Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

9. NAPIREND –

Egyes utcanevek megváltoztatása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Czinege Edit képviselő: igaz, határidőn túl, de egy helyi polgár javaslatára elmondja, hogy a dr.
Deák István utca lehetne Víztorony utca.
dr. Rácz Péter képviselő: Szentirmay Tamástól, Úttörő utcai lakostól és édesapja révén érintettől
kérdezi, édesapja mit szólna ahhoz, hogy utcát szeretnének elnevezni róla Lakiteleken.
Szentirmay Tamás képviselő: nem tudja, hogy édesapja mit szólna ehhez. Az utódok feladata,
hogy ápolják azon emberek emlékét, akik Lakiteleken éltek és dolgoztak, akik tettek a közösségért.
Biztos benne, hogy annak idején majd Lezsák Sándorról is fognak utcát elnevezni Lakiteleken.
Természetesen minél hosszabb életet éljen.
dr. Rácz Péter képviselő: módosításként javasolja, hogy ne Szentirmay Barna utca, hanem
Szentirmay utca legyen az Úttörő utca. Ha Lakiteleken élő emberekről nevezünk el utcákat, akkor
nem biztos, hogy meg kellene változtatni a dr. Deák István utca nevét.
Sallai András képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság hosszasan tárgyalta a
kérdést, ennek ellenére nem tud megfogalmazni javaslatot az utcanevekkel kapcsolatban. Saját
véleménye, hogy Szentirmay Barna megérdemli, hogy utcát nevezzenek el róla Lakiteleken,
azonban mégsem lenne érdemes személyről utcát elnevezni, nehogy a későbbi évtizedekben majd
azt ismét megváltoztassák különböző okok miatt.
Szentirmay Tamás képviselő: az Úttörő utca elnevezéséről szóló szavazásban nem kíván részt
venni. Más egy olyan emberről elnevezni utcát, aki az adott településen élt és dolgozott, mint olyan
személyről, akinek a nevét minden településen viseli közterület. Szentirmay Barna utca más
településen biztosan nem lesz, csak Lakiteleken lenne. Akik a településen éltek és dolgoztak,
megérdemlik, ha van rá lehetőség, utcát vagy teret nevezzenek el róluk.

Czinege Edit képviselő: az Emberi Erőforrások Bizottsága ülésén sem vitatta Szentirmay Barna
érdemeit, diákként és kollégaként is ismerhette. A település nem fejlődik annyira, hogy minden
pedagógusról, orvosról lehessen utcát elnevezni.
Madari Andor alpolgármester: nem kizáró ok, hogy Szentirmay Tamás képviselő bátyja is
Szentirmay Barna? Ugyanolyan névvel lehet elnevezni az utcát? Nem egyértelmű, hogy az
édesapjáról vagy a bátyjáról lenne elnevezve az utca.
Olajos István képviselő: van élő személy Kossuth Lajos is.
Szentirmay Tamás képviselő: az utcaelnevezésekről szóló valamennyi szavazás esetében név
szerinti szavazást kezdeményez.
Olajos István képviselő: Szabó Lajos volt iskolaigazgatóról sem neveztek még el utcát
Lakiteleken. Érdemes lenne egy koncepciót kidolgozni az utcák későbbi elnevezésére, sok lakiteleki
van, akiről el lehetne nevezni utcát. Utoljára 1990-ben volt utcaátnevezés Lakiteleken, a Ságvári
Endre utca és a Lenin utca esetében. Eljöhet még az az idő, hogy sokan költöznek Lakitelekre és új
utcák nyitására lesz majd szükség.
Czinege Edit képviselő: csak az üdülőterületen vannak koncepció szerint kialakítva az utcák,
akkor a faluban is sok utca nevét meg kellene változtatni.
Olajos István képviselő: nem ilyen értelemben beszélt a koncepcióról. Régen számozva voltak az
utcák Lakiteleken. Javasolja, hogy a későbbiek folyamán a semleges utcanevek helyett
lakitelekiekről nevezzék el a helyi utcákat.
Szentirmay Tamás képviselő: Olajos Istvánhoz kapcsolódva olyan személyekről nevezzenek majd
el utcát, akik a legnagyobb lakiteleki kitüntetést, a Lakitelekért Emlékérmet megkapták.
Sallai András képviselő: ha már kötelező megváltoztatni az utca nevét, a Képviselő-testület azt
mondta, hogy az utcabeliek mondják meg, mi legyen az utca neve. A legtöbb adott javaslat alapján
döntsön a Képviselő-testület.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta, hogy az utcanevek kérdésében név szerinti
szavazást tartson-e a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület a név szerinti szavazást 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett,
tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester név szerinti szavazásra bocsátotta az Úttörő utca esetében a Szent
Erzsébet utca nevet.
Czinege Edit képviselő: nem
Felföldi Zoltán polgármester: nem
Madari Andor alpolgármester: nem
Olajos István képviselő: nem
dr. Rácz Péter képviselő: nem
Sallai András képviselő: nem
Szentirmay Tamás képviselő: nem szavaz
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet igen szavazat nélkül, 6 nem ellenében, tartózkodás
nélkül elutasította.
Felföldi Zoltán polgármester név szerinti szavazásra bocsátotta az Úttörő utca esetében a
Szentirmay Barna utca nevet.
Czinege Edit képviselő: nem

Felföldi Zoltán polgármester: tartózkodik
Madari Andor alpolgármester: nem
Olajos István képviselő: igen
dr. Rácz Péter képviselő: igen
Sallai András képviselő: nem
Szentirmay Tamás képviselő: nem szavaz
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 2 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodással
elutasította.
Felföldi Zoltán polgármester név szerinti szavazásra bocsátotta az Úttörő utca esetében a Vasút
utca nevet.
Czinege Edit képviselő: igen
Felföldi Zoltán polgármester: igen
Madari Andor alpolgármester: igen
Olajos István képviselő: nem
dr. Rácz Péter képviselő: nem
Sallai András képviselő: igen
Szentirmay Tamás képviselő: nem szavaz
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2013. (VI.06.) határozata
Úttörő utca nevének megváltoztatása
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 14.§ alapján az Úttörő utca elnevezését megváltoztatja, valamint elrendeli az
utca új elnevezéseként a Vasút utca nevet.
A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy az érintett utca lakosait
értesítse ki, és tájékoztassa őket a bekövetkező változásokról.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Érintett lakosok
- Irattár
Felföldi Zoltán polgármester név szerinti szavazásra bocsátotta a Rózsa Ferenc utca esetében a
Rózsa utca nevet.
Czinege Edit képviselő: igen
Felföldi Zoltán polgármester: igen
Madari Andor alpolgármester: igen
Olajos István képviselő: igen
dr. Rácz Péter képviselő: igen
Sallai András képviselő: igen
Szentirmay Tamás képviselő: igen

A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2013. (VI.06.) határozata
Rózsa Ferenc utca nevének megváltoztatása
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 14.§ alapján a Rózsa Ferenc utca elnevezését megváltoztatja, valamint
elrendeli az utca új elnevezéseként a Rózsa utca nevet.
A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy az érintett utca lakosait
értesítse ki, és tájékoztassa őket a bekövetkező változásokról.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Érintett lakosok
- Irattár
Felföldi Zoltán polgármester név szerinti szavazásra bocsátotta a dr. Deák István utca esetében
az Árpádszállási út nevet.
Czinege Edit képviselő: igen
Felföldi Zoltán polgármester: igen
Madari Andor alpolgármester: nem
Olajos István képviselő: igen
dr. Rácz Péter képviselő: nem
Sallai András képviselő: nem
Szentirmay Tamás képviselő: nem
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 3 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás
nélkül elutasította.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2013. (VI.06.) határozata
dr. Deák István utca nevének megváltoztatása
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a dr. Deák István utca elnevezését nem kívánja megváltoztatni.
A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy az érintett utca lakosait
értesítse ki.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Érintett lakosok
- Irattár

Felföldi Zoltán polgármester név szerinti szavazásra bocsátotta, hogy a Szikra utca elnevezése
ne változzon meg.
Czinege Edit képviselő: igen
Felföldi Zoltán polgármester: igen
Madari Andor alpolgármester: igen
Olajos István képviselő: igen
dr. Rácz Péter képviselő: igen
Sallai András képviselő: igen
Szentirmay Tamás képviselő: igen
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2013. (VI.06.) határozata
Szikra utca nevének megváltoztatása
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szikra utca elnevezését nem kívánja megváltoztatni.
A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy az érintett utca lakosait
értesítse ki.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Érintett lakosok
- Irattár
Felföldi Zoltán polgármester név szerinti szavazásra bocsátotta, hogy az Ifjúság utca – Iskola
utca – Béke utca – Széchenyi István krt. által határolt közterület elnevezéseként a Templom park
nevet.
Czinege Edit képviselő: igen
Felföldi Zoltán polgármester: igen
Madari Andor alpolgármester: igen
Olajos István képviselő: igen
dr. Rácz Péter képviselő: nem
Sallai András képviselő: igen
Szentirmay Tamás képviselő: nem
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 5 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2013. (VI.06.) határozata
Templom park elnevezése
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az Ifjúság utca – Iskola utca – Béke utca – Széchenyi István krt.
által határolt közterületet Templom park néven nevezi el.

Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Irattár

10. NAPIREND –

Tanyagondnoki
módosítása

Szolgáltatáshoz

használt

gépjármű

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2013.(VI.06.) számú határozat
Tanyagondnoki Szolgáltatáshoz használt gépjárművek cseréje
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a tanyagondnoki szolgáltatáshoz használt gépjárművek cseréjéhez,
a módosításhoz hozzájárul. Felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a
döntéshez kapcsolódó eljárások során az Önkormányzat nevében, helyette eljárjon.
Felelős:
Határidő:

Felföldi Zoltán polgármester
azonnal

Értesül:

- Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
- Gondozási Központ
- Irattár

11. NAPIREND –

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
programjának elfogadása

pedagógiai

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.

és

szakmai

A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2013. (VI.06.) határozata
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde pedagógiai és szakmai programjának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.

A Képviselő-testület elfogadja a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde pedagógiai és
szakmai programját.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a döntést
követően, azzal összefüggő eljárások során, az esetlegesen később felmerülő
hiánypótláskor a Képviselő-testület helyett, nevében teljes jogkörrel eljárjon és aláírjon.

Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Kormányhivatal
- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
- Irattár
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A SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE JELLEMZŐ
ADATAI

Székhely intézmény neve:
Székhely címe:
Telefon:
Telephely címe:
Telefon:
Telephely címe:
76/449-014

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézménye
6065 Lakitelek, Kiss J. u. 1/a
76/449-154, 70/934-4404
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 102.
70/934-4405
6065 Lakitelek Petőfi Sándor út 2.

Tagintézmény neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci Tagintézménye
Címe:
Telefon:

6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 11.
76/ 343-072

Tagintézmény neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Tiszaugi Tagintézménye
Címe:
Telefon:

6064 Tiszaug, Móra F. u. 2
56/328-240

„ A nevelés jó embereket hoz létre,
a jó emberek pedig, nemesen cselekszenek”

Platon

BEVEZETÉS

A közoktatásra vonatkozó jogszabályi változások az elmúlt években folyamatosan az önkéntes
közoktatási társulások ösztönzésének irányába hatottak.
Lakitelek, Nyárlőrinc, és Tiszaug település önkormányzata a kötelező helyi közoktatási feladatairól
közös intézményfenntartás, a Tisza-menti Közoktatási Intézményi Társulás útján gondoskodnak.
2007. augusztus 1. napjával a települések óvodái a társulás által létrehozott Eötvös Lóránd Napközi
Otthonos Óvoda, Általános Iskola, és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, tagintézményeiként,
óvodai intézményegységet alkottak 2012. december 31.ig.
Az elmúlt évek során a kisgyermek nevelés területén is több változás zajlott. 2010. szeptember 01-től
a tiszaugi tagóvodában – a 2008. évi XXXI törvény részeként módosított közoktatásról szóló 1993
évi LXXIX törvény 33§ (14) bekezdés hatályba lépésével- egységes óvodai és bölcsődei nevelési
feladatokat ellátó intézményegység jött létre.
2013. január 01-től 2013. június 30.-ig az iskolák kiválásával az önkormányzatok az óvodák
társulását fenntartották és Eötvös Óvoda néven tovább működtették.
2013.július 01-től az intézmény társulásba belépett a lakiteleki bölcsőde, így intézmény átszervezés
feladat és név változás után az intézmény Szivárvány Óvoda és Bölcsőde néven működik.
A Pedagógiai és Szakmai Program (a továbbiakban: Pedagógiai Program), a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde első számú szakmai dokumentuma, mely magába foglalja a lakiteleki, a nyárlőrinci és a
tiszaugi tagóvodák egységes nevelési gyakorlatát.
Lakiteleki tagintézményben működő bölcsőde szakmai dokumentuma a Bölcsődei Szakmai Program.
Tiszaugi tagintézményben működő egységes óvoda-bölcsőde szakmai dokumentuma az Egységes
Óvoda – Bölcsőde Nevelés Szakmai Programja.
Mind két szakmai program önálló szakmai programok melyek külön szabályozzák a bölcsőde illetve
az óvoda-bölcsőde szakmai céljait, feladatait, nevelési elveit, a feltételrendszert, a tevékenységi
formákat, fejlődés jellemzőit, a kapcsolatokat, szakmai dokumentumokat.
Óvoda nevelőtestülete a bölcsődei, az óvoda-bölcsődei és az óvodai nevelés szakmai értékeinek
elkötelezettje és tisztelője.
A Pedagógiai Program elkészítésekor,
- törekedtünk az egységes nevelési célok, feladatok megfogalmazására, a tagóvodák értékeinek
megőrzésére, stabil nevelési eljárások, bevált nevelési módszerek folytatására.
- figyelembe vettük az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja mellett a Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének irányelvét és a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelvét is.
A Pedagógiai Programunk tartalmazza a Kompetencia alapú óvodai programcsomag részleges mértékű
adaptációját: a szakmai koncepció pedagógiai alapelveit, a pedagógiai koncepció egyes alapvetéseit,
feladatait, a gyermeki képességfejlesztést szolgáló tevékenységeket, melyet óvodáink minden
csoportjában bevezettünk és 2015 augusztus 31.-ig fenntartunk.
Pedagógiai Programunkban az integrációs nevelés elméletét és gyakorlatát kiterjesztettük a
különböző szociális, társadalmi, kulturális környezetből érkező, eltérő fejlettségi szintet és
értékrendet mutató gyerekek együttnevelésére, fejlesztésére. Az Integrációs programot 2016.
augusztus 31.-ig fenntartjuk. Programunkban hittel és tudatosan törekszünk az esélyteremtésre, a
negatív hatások mérséklésére, a pozitív hatások felerősítésére, a hátrányok csökkentésére.

A Pedagógiai Program rendszerbe foglalja a tagóvodák nevelési-fejlesztési gyakorlatát, melyet
minden óvónő alkalmaz a napi nevelőmunkájában.
A Pedagógiai Program tájékoztató, melyből a szülők megtudhatják, milyen értékeket közvetít az
óvoda, hogyan fejlesztjük a gyermekeket, milyen fejlettségi szintre juttatjuk el őket óvodáskor
végére, milyen személyi-tárgyi feltételek mellett végezzük munkánkat.
A Pedagógiai Program igazi tárgyalási alap, melyhez a fenntartó ellenőrzéseit, értékeléseit, a
jövőbeli fejlesztési támogatásait igazítja.
Ezzel a programmal olyan aktív, örömteli óvodáséveket, szeretetteljes légkört biztosítunk a
települések óvodáiba járó gyerekeknek, amelyre felnőtt életüket alapozhatják.
Programunk megvalósítása során arra törekszünk, hogy boldog, egészséges lelkű, kiegyensúlyozott,
a világ dolgai iránt nyitott, eleven eszű, elevenen mozgó, önállóan kezdeményező kisgyerekeket
neveljünk, aki reményeink szerint a mai kor társadalmának alkotóképes, problémamegoldásra
képes, kreatív fiatal, felnőtt tagjaivá válnak
Hitünk szerint a Pedagógiai Programunk biztosítéka a boldog gyermekkornak, az elégedett szülő,
óvónő és fenntartó együttműködésének.

ÓVODAI KÖRNYEZETÜNK BEMUTATÁSA

Lakitelek
Óvodánk földrajzi környezete, társadalmi bázis, szociális háttér
Lakitelek helyén a XV. században Lak nevű település állt, mely a török hódoltság idején kihalt. A DunaTisza közén, a Tisza völgye és a homokhátság találkozásánál a XIX. század közepén népesedett újra a
település. A Tisza szabályozása után (1864) nagy területek váltak megművelhetővé, melyeket a
kecskemétiek gyümölcstermesztésre megvásároltak. A vasútépítés tovább segítette a település fejlődését,
amely 1931-ben saját közigazgatási kirendeltséget kapott, majd 1950-ben önálló tanácsú község lett. Erre
az évre tehető a községi óvoda létrehozása Mészáros Borbála vezetésével.
Lakitelek Budapesttől 120, Kecskeméttől 27 kilométerre fekszik, a Tiszától mintegy három kilométer
választja el. Közlekedési csomópont jellegének köszönhetően több irányból megközelíthető - a 44.
számú főközlekedési úton, valamint vasúton. Az itt élő emberek a helyi művelődési, oktatási,
egészségügyi, sport lehetőségek mellett könnyen elérhetik a környező települések - a megyeszékhely –
különböző, igényeiket kielégítő szolgáltatásait.
Óvodánk a térség legszebb településén található. Szépségét a Tisza folyó és annak holtága, valamint a
Kiskunsági Nemzeti Park területén turisztikai szempontból kiemelkedő Tőserdő adja. A rejtelmes ártéri
erdő útjai mentén sűrű, bozótos aljnövényzet zöldell. A Holt-Tisza mintegy hét kilométer hosszú, mely a
kirándulni, horgászni, pihenni vágyókat várja. Szakemberek szerint ez a táj őrizte meg leginkább azokat a
tájképi szépségeket és természeti értékeket, amelyek már a honfoglalás idején is megfigyelhetőek voltak.
Jókai Mór képzeletét is megragadta e gyönyörű táj.
Településünkön a szolgáltatást nyújtó munkahelyeken kívül főként a mezőgazdaságban dolgoznak az
emberek, mint őstermelők, valamint a mezőgazdasági termékek értékesítésével foglalkoznak.
Jelentős az idegenforgalomban résztvevők aránya, mely a nyári időszakban nyújt munkalehetőségeket.
Ipari tevékenységet csekély számban, egyéni vagy közös vállalkozásban végeznek az itt élők.
Óvodánkba járó gyerekek családi helyzete igen változó képet mutat.
A családoknál megfigyelhető a bizonytalan anyagi helyzet, küzdelem az életszínvonal megtartásáért, de
fellelhetők az elszegényedés jelei is. Felemelkedőben egy szűk réteg látható, szintén egy küzdelmes
élethelyzettel.
A szülők iskolai végzettsége zömében általános iskola, szakmunkás végzettség, kisebb része érettségizett
és elenyésző a felsőfokú végzettség.
Jelentős a nagycsaládosok száma.
A családokban a problémák eltérő szinten és módon jelennek meg. A gondok megoldását különböző
szociális helyzetek és esetenként anyagi problémák is nehezítik. Ennek megfelelően minden család más és
más, sajátos segítséget igényel.
A szülők – leginkább az édesanyák – érdeklődnek az óvodai nevelésünk iránt, kérik segítségünket. Igény
felméréseinkben részt vesznek. Elégedettségi méréseink azt mutatják, hogy általában elégedettek az
óvoda tárgyi felszereltségével, nevelési elveivel, a módszerekkel és megfelelőnek tartják kapcsolatukat az
óvónőkkel.
Óvodánk személyi ellátottsága
Óvodánkban közvetlenül illetve közvetve 23 felnőtt látja el a gyermekek nevelését. Ebből:
óvónő
13 fő
gazdasági vezető
1 fő
dajka
6 fő
konyhai kisegítő
1 fő
karbantartó
1 fő
óvodatitkár
1 fő
Óvónőink közül szakirányú végzettséggel
- 2 fő fejlesztőpedagógus
- 1 fő mozgásfejlesztő óvodapedagógus
- 1 fő vezető óvodapedagógus
- 1 fő beszédfejlesztő óvodapedagógus rendelkezik.
- 1 fő gyermektánc oktató óvodapedagógus

OKJ-s képzésben 1 fő számítástechnika végzettséget szerzett.
Jelentős nevelőtestület továbbképzésben való részt vétele.
- 7 fő fejlesztőpedagógus
- 1 fő drámapedagógia
- 2 fő környezetismeret
- 1 fő GMP
- 6 fő ének-zene
- 1 fő Ayres terápia
- 2 fő Delacato mozgásterápia
- 3 fő intenzív továbbképzésen,
- 2 fő Gordon tanfolyamon
- 1 fő Sindelar módszer
- 4 fő képezte magát minőségbiztosítás témában
- 6 fő informatikai képzésben vett részt.
2009/2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –
Innovatív intézményekben” című pályázat, „TÁMOP 3.1.4./08/2.-2009-0281 „ számú pályázati program
kapcsán óvónőink az alábbi képzéseket végezték:
- 1 fő Hatékony gyermek megismerési technikák
- 1 fő Info- kommunikációs technológiák
- 4 fő Kompetencia fejlesztő óvodai programok alkalmazást támogató módszertani képzés
- 1 fő Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelésére felkészítő képzés
- 2 fő Óvoda-iskola közötti átmenet
- 2 fő Óvodai integrációs nevelés
- 2 fő Multikultúrális tartalmak
- 1 fő Változásmenedzsment/projektmenedzsment
Továbbképzési terveinkben prioritást élvez:
- Tehetséggondozás
- Projekt tervezés
- Hatékony gyermek megismerési technikák
- Kooperatív tanulási technikák
Nevelőtestületünk nagyon jól képzett, nagy szakmai gyakorlattal rendelkező nevelő közösség melynek
összetétele hosszú évek óta alig változik, lendületesség, az új iránt fogékonyság jellemzi.
Óvodánkban dolgozó dajkák kivétel nélkül szakképzettek.
Munkánkat logopédus segíti, óraszámát mindig az aktuális beszédfelmérés határozza meg.
A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését gyógypedagógus, pszichológus végzi. A gyerekek
képességfejlesztését külső szakemberek is segítik.
Dolgozóink gyermekszeretete, gondos figyelme, együttérzése, segítőkészsége, önzetlensége, személyes
példamutatása jó alapot teremt a program megvalósításának.
Óvodánk tárgyi felszereltsége
Intézményünk két épületben, összesen hat csoportban látja el a községünkben élő 3-6-7 éves korú
gyerekek óvodai nevelését. Csoportszobáink optimális esetben 20-25 gyermek számára biztosítanak
lehetőséget a mindennapi tevékenységekhez.
Az épületek a település főutcái mellett arányosan elosztva találhatóak, így a szülőknek nem kell nagy
távolságot megtenni ahhoz, hogy gyermekeikkel gyorsan eljussanak az óvodába.
Az épületek állaga jónak mondható. A Széchenyi krt.-i óvoda teljes körű felújítása és belső átalakítása
2010 márciusában fejeződött be. Az épületben tető és homlokzat csere, teljes körű akadálymentesítés,
fűtés és világítás korszerűsítés, nyílászáró csere, hőszigetelés és homlokzat felújítás történt. A belső tér
átalakításával kiépült egy korszerű tálaló konyha mosogatóval, orvosi szoba és egy közel 50m2 fejlesztő
szoba. A felújítással hosszútávon nagyon szép, kultúrált épületben tudjuk fogadni a gyerekeket, ahol

megvalósított a teljes körű akadálymentesítés. Az új óvoda épülethomlokzatának felújítása és az ablakok
mázolása 2005-ben részben megtörtént, de végleges megoldást az ablakok cseréje és a homlokzat
hőszigetelése, nemes vakolattal való ellátása hoz. A mosdók, és a WC-k korszerűsítése, felújítása 2008
őszére befejeződött. A gyerekek nevelését szolgáló foglalkoztatók komfortosak, megfelelő méretűek,
bútorzata korszerű, játékok megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítottak. A közel 100 m2-es
óvodai sportterem kiváló feltételeket teremt az óvodai nevelési program megvalósításának. A hozzá
tartozó szertár nagyon jól felszerelt. Ebben az épületszárnyban kapott helyet a fejlesztő szoba, mely
kiválóan alkalmas a kiemelkedő és az elmaradt képességek egyéni és mikro csoportban történő fejlesztő
foglalkozásokra. A tetőtérben 2009 január 23.-án birokba vettük a sószobát. Óvodánk mindkét
épületében kialakítottunk olyan helyiséget ahol a szülőkkel nyugodt körülmények között beszélgethetünk.
Óvodánkban a gyerekek számára egyéni öltözőszekrény, egyéni rakodó polc a termekben, egyéni fésűfogkefe- és törölközőtartó valamint saját ágy áll rendelkezésre.
Az ágyneműt, törölközőt a gyerekeknek az óvoda biztosítja.
Az óvoda épületeihez megfelelő méretű, tágas udvarok tartoznak különböző burkolattal, fa és fém
játszóelemekkel, babaházakkal, a régi óvodában fedett terasszal, zuhanyzókkal. Mind két óvodában van
közlekedési játszóudvar, kerékpárokkal, triciklikkel, rollerekkel és gördeszkákkal.
Udvarunk fejlesztésére, folyamatos felújítására szorul, melyet - alapítványunk és a szülői szervezet
jelentős támogatásának bevonásával - tervszerűen valósítunk meg.
Az itt dolgozók jó közérzetét segíti a felújított dajkaszoba és a szociális helyiségek. A nevelői szoba
alkalmas a nevelőtestület, munkaközösség, minőségirányítási munkacsoport, és kisebb létszámú
értekezletek megtartására. Délelőttönként az óvoda titkár is itt végzi munkáját.
Az informatika eszköztárunk fejlettsége, Internet-hozzáférés és egyéb telekommunikációs eszközök, és
audiovizuális eszközök óvodánkban elegendő és jó színvonalon - a folyamatos korszerűsítés, fejlesztés
mellett – biztosítottak.
Óvodánk helye a helyi közélet és közoktatás rendszerében
Óvodánk a helyi közéletben vezető szerepet vállal a kulturált települési környezet kialakításában,
példaértékű, esztétikus óvodai belső-és külső terek közízlést formáló aktivitással.
Kezdeményezői vagyunk a település hagyományteremtő és ápoló tevékenységének. Segítjük a községi
rendezvények szervezését. Aktív részesei vagyunk a település szociális munkájának.
Vállaljuk a családi nevelés kiegészítését 3 éves kortól az iskolába lépésig. Pedagógiai munkánkkal modell
értékű nevelést valósítunk meg a családok számára, segítve ezzel a településen élők pedagógiai sikerét a
családi nevelésben, végső soron a családok boldogságát.
Óvodánk székhely intézménye a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézménynek kettő telephellyel. A
telephelyeken 2 óvodai illetve 4 bölcsődei csoport működik.
A TÁMOP 3.1.7 Referencia intézmények országos hálózatának kiépítésére kiírt pályázattal,
„Kulcsszerepben a mi óvodánk is” címmel, 2012-ben szervezetfejlesztést végeztünk óvodában. Ezzel
felkészültünk a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlat továbbadására, elterjesztésére illetve
más óvodák szakmai fejlesztő tevékenységének segítésére, valamint a következő intézmény minősítésre.
Az óvodánk két Jó gyakorlatot kínál adaptálásra Cicahát-kutyahát és Ovi-vakáció címmel.

Nyárlőrinc
Az óvodánk földrajzi környezete, társadalmi bázis, szociális háttér
Községünkben az Árpád-kori templom rom és temetkezési hely bizonyítják, hogy a terület régóta lakott.
Az 1870-es évektől Gróf Koháry István, gazdag, katolikus főúr kecskeméti birtokaként eredeti neve
Koháryszentlőrinc volt. Az államosítás idején, 1950 körül vált szükségessé a jelenlegi névmódosítás.
Lőrinc vértanú - a falu védőszentje – a környék futóhomokját lekötő nagy nyárfaerdők után kapta a Nyár
előtagot.

Jó levegőjű, gyümölcsösökkel, erdőkkel körülvett településünk Kecskemét vonzáskörzetében, a
várostól 17 km-re, a 44-es főút mentén helyezkedik el. A főút közelségének, valamint a jó vasúti és
autóbusz közlekedésnek köszönhetően a környező települések (Lakitelek, Tiszakécske, Tiszaalpár,
Kiskunfélegyháza) és a megyeszékhely könnyen elérhetők.
Nyárlőrinc kb.: 2300 lelket számláló község. A lakosság egy része, mint őstermelő mezőgazdasággal,
szőlő - gyümölcstermesztéssel és állattartással foglalkozik.
A támogatások eredményeként nő a jól gépesített, feltörekvő családi gazdaságok száma. Többen a közeli
Kecskeméten és a környező településeken találtak munkahelyet.
Több fiatal édesapa vállal munkát külföldön, a jobb megélhetés reményében, felvállalják a családtól való
elszakadást is.
Az óvodás gyermekek családi és szociális helyzete igen változó képet mutat, a problémák eltérő módon
jelentkeznek.
Vannak családok, akikre jellemző az életszínvonal folyamatos romlása, a tartalékok felélése, a
családi kötelék széthullása a szülők válása miatt. Ebben a körben jellemző a munkanélküli vagy
közcélú alkalmazott felnőttek, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jelentős
száma.
A szülők többsége érettségizett vagy szakmunkás végzettségű, növekvő tendenciát mutat a falusi
értelmiségi réteg.
A fiatalok - 15-25 éves korosztály - tanulmányaikat befejezve nem mindig térnek vissza szülőfalujukba,
de ezt ellensúlyozza, hogy minden évben költöznek ide családos fiatalok a városból, abban bízva, hogy a
falusi életmód nagyobb nyugalmat, szabadabb gyermekkort nyújt családjaiknak. Az infrastruktúra
jelentős fejlődése (internet hozzáférés, csatornázás, eladó telkek…stb) vonzóvá teheti falunkat az ide
költözni szándékozó fiatalok számára.
Óvodánk 1975-ben nyitotta meg kapuit 2 csoporttal a falu központjában, kellemes környezetben.
1979-ben az intézményt négy csoport befogadására bővítették. 2000-től három csoporttal működünk.
Óvodánk egyesíti magában a vidéki óvodák valamennyi jó tulajdonságát. Árnyas fák alatt, vidám
szökőkút, esztétikus park teszi szebbé, vonzóbbá óvodánk bejáratát.
A szülők és gyermekek többsége ismeri egymást már az óvodába kerülés előtt. A falusi közösség
óvó-védő funkciója biztonságos környezetet képez a gyermekek körül.
Gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről, a
fejlődéshez, fejlesztéshez szükséges tárgyi környezetről, az esélyegyenlőség megteremtéséről.
A közeli iskolával jó a kapcsolatunk, a nagycsoportból kikerült gyermekek többsége itt kezdi az
első osztályt. Emiatt különösen fontosnak tartjuk a tartalmas munkakapcsolat kialakítását az iskolai
nevelőkkel.
A Szülői Szervezet és a nevelőtestület kapcsolata közvetlen és gyümölcsöző.
Óvodánk személyi ellátottsága
A gyermekek nevelését jelenleg 6 felsőfokú végzettségű óvónő végzi. 5 fő helybeli 1 pedagógus
kecskeméti.
További végzettségek, képesítések:
Vezető óvodapedagógus. szakvizsga:
Tanítói oklevél
fejlesztő pedagógus /120 órás/tanfolyam
Hitoktatói végzettség
Informatikai képzés / OKJ /
Sindelar módszer
ECDL vizsga
Okoskocka gyakorlati alkalmazása
Delacato mozgásfejlesztés
Difer képzés
Pedagógiai asszisztens

2 fő
2 fő

1 fő

3 fő
2 fő
2 fő
1 fő
3 fő
2 fő
1 fő
1 fő

A 2009/2010-es nevelési évben a „Tisza-menti kompetenciák” TÁMOP 3.1.4./08/2.-2009-0281
számú pályázati projekt kapcsán az alábbi továbbképzéseken vettünk részt








Hatékony gyermek megismerési technikák
Infokommunikációs technikák
Kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása
SNI gyerekek együttnevelésére felkészítő képzés
Óvoda iskola átmenet támogatása
Óvodai integrációs nevelés
Változásmenedzsment / projektmenedzsment

1 fő
1 fő
4 fő
2 fő
2 fő
1 fő
1 fő

Továbbképzési terveinkben prioritást élvez:
 Fejlesztő pedagógus szakvizsga
 Mozgásterápia / Alapozó terápia vagy TSMT /
 Beszédfejlesztő pedagógus vagy logopédus
 Gyógytestnevelő
 Gyógypedagógus
 Tánc vagy drámapedagógia
A nevelőmunkát segítő dajkák szakképzettek, 2 fő érettségivel rendelkező. Valamennyien
gyakorlott, stabil munkaerők.
Munkánkat gyógytestnevelő és logopédus, mint külső szakemberek segítik.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését gyógypedagógus végzi.
Az óvoda rendjét zavartalan működését a fentieken túl óvodatitkár segíti.
Óvodánk tárgyi felszereltsége
Óvodánkban jelenleg három vegyes életkorú csoport működik. Csoportszobáink befogadóképessége
maximum 25 fő. A megüresedett negyedik csoportszobánk mozgásfejlesztő eszközökkel jól felszerelt
tornaszobaként működik, a hozzá tartozó gyermeköltözőt, pedig fejlesztőszobaként használjuk.
Mivel az épület eredetileg is óvodának épült, a csoportszobák, öltözők, mosdók a
rendeltetésüknek, illetve az óvodai nevelés céljának megfelelnek.
Csoportszobáink belső berendezése, bútorzata, parkettája és fali burkolata az elmúlt években
teljesen megújult, modern, esztétikus.
Az óvoda épületéhez tágas játszóudvar tartozik, ahol árnyas, napos és széltől, esőtől védett terület
egyaránt található. Udvarunk fejlesztése, udvari játékaink cseréje folyamatos, tervszerű. Új
játékeszközeink a szabványoknak megfelelő tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az infokommunikációs eszköztár óvodánkban, folyamatos korszerűsítés és fejlesztés mellett, biztosított.
A szakmai eszközökkel való ellátottságunk jó.
A Szülői Szervezet évente szervez jótékonysági rendezvényt, melynek bevételét elsősorban
fejlesztő eszközök, udvari játékszerek beszerzésére fordítjuk.
Intézményünkben a nevelői szobában alakíthatunk ki megfelelő körülményeket a szülőkkel való
kapcsolattartásra, fogadóórákra. Ez a szoba ad helyet a nevelőtestület megbeszéléseinek, értekezleteinek
is.
Az óvoda megfelelő munkakörnyezetet nyújt a munkatársaknak, balesetmentes környezet kialakításával, öltöző, mosdó
biztosításával.

Tiszaug
Az óvodánk földrajzi környezete, társadalmi bázis, szociális háttér
Tiszaug napjainkban az 1000 alatti lélekszámú településekhez tartozik. Az őslakosság száma egyre

csökken. A Tisza vonzása miatt sokan vásárolnak itt belterületen is hétvégi házat. A gyönyörű
természeti környezet számos lehetőséget nyújt a pihenni vágyóknak.
Munkalehetőséget a helyi szociális intézmények biztosítanak korlátozott számban. Gyermekeink
eltérő szociális háttérből érkeznek, érezhető az életszínvonal romlása. Az itt élők főleg a
mezőgazdaságból próbálják biztosítani a család megélhetését, őstermelői munka és egyéni vállalkozás
formájában. Ipari tevékenység nem jellemző. A lakosság többi része a 30 km-re fekvő Kecskeméten
próbál munkát vállalni.
Megnőtt az igény a gyermekek napközbeni ellátásának kibővítésére, ezért a 2010-2011-es nevelési
évtől az egy óvodai csoportunk mellett elindítunk egy óvoda-bölcsődei csoportot is. Ez
nagymértékben segíti a szülők munkavállalásának esélyeit, valamint a hátrányos és halmozottan
hátrányos gyermekek korai óvodai-bölcsődei nevelését, gondozását.
A szülők élnek a szabad óvodaválasztás lehetőségével, a környező településről is fogadunk
gyermekeket. Fontosnak tartjuk a kellemes és biztonságos környezetet a gyermekek és a felnőtt
személyzet vonatkozásában is. A nevelési-gondozási idő egészében biztosítjuk az óvodapedagógusok
modellt adó jelenlétét és a nyugodt óvodai, bölcsődei légkört segítő technikai személyzetet.
A település egyedüli oktató- nevelő intézményeként a fenntartóval közösen arra törekszünk, hogy
utat találjunk a gyermekek megfelelő képességeinek fejlesztéséhez, a szocializáció kibontakoztatásához
a családi neveléssel együtt.
Óvodánk személyi ellátottsága
Óvodánkban 2 fő szakképzett óvodapedagógus, és egy főállású dajka dolgozik.
Végzettségek, képesítések:
- Tanítói végzettség
- Gyógypedagógusi asszisztens /OKJ/
- Bábjáték oktató / „C” kategóriájú/
- Informatika / OKJ/
Továbbképzések:
- Intenzív pedagógus továbbképzés- kommunikációs nevelés
- Értelmi fejlesztés, nevelés
- Tanulási zavarok prevenciója, terápiája
- Magatartászavarok prevenciója
- Kompetencia alapú oktatási pr. csomag alkalmazása

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

A TÁMOP 3.1.4/08/2 „ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben”
című pályázat kapcsán elvégzett továbbképzések:
- Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása 2 fő
- SNI gyermekek együttnevelése
1 fő
- Tevékenységközpontú óvodai nevelés
1 fő
- IKT eszközök alkalmazása
1 fő
- Differenciálás heterogén csoportban
1 fő
- Változásmenedzsment, projektmenedzsment
1 fő
Továbbképzéseinkben prioritást élvez:
- Vezető óvodapedagógusi végzettség
- Informatikai végzettség
- Difer-mérés
Óvodánk tárgyi felszereltsége
Az épület 1990-re alakult át óvodává, a volt iskolaépületből, hozzáépítéssel. Belső kiképzése korunk

követelményeinek megfelelő. Az épület homlokzata 2009 nyarán kapott esztétikus új külsőt: nyílászáró
csere és festés történt.
Csoportszobáink tágasak, világosak, jól felszereltek. A gyermekek korának, igényeinek megfelelő
bútorzataink az esztétikus nevelési környezetet szolgálják.
Játékkészletünk minden óvodai játékformára lehetőséget biztosít a gyermekek fantáziáját és kreativitását
elősegítve. A csoportszobák, mosdók, öltözők bútorzatának korszerűsítését a szülői szervezet
segítségével illetve pályázati lehetőségek útján tudjuk megoldani.
A hatékony nevelés szolgálatában gyermekbarát udvar áll a kisgyermekek rendelkezésére, melyen az új
szabványoknak megfelelő játékok biztosítják a gyermekek harmonikus testi fejlődését. Játszóparkunkban
nagy gondot fordítunk a környezettudatos nevelés keretén belül a növények utánpótlására, a
gyermekekkel közösen telepítjük és gondozzuk őket.
Informatikai eszköztárunk, elsősorban az internet hozzáférés fejlesztésre szorul.
Nevelő munkánkat nagymértékben segíti a folyamatosan bővülő könyv és fejlesztő eszköztárunk.
A kötelező eszközjegyzékben leírtaknak alapvetően megfelelünk, de szükségesek a folyamatos
fejlesztések. A megnövekedett igény miatt prioritást élvez a mozgásfejlesztő eszköztár bővítése.

ÓVODAI NEVELÉSÜNK KONCEPCIÓJA
Gyermekkép
Hitvallásunk a gyermeki személyiségről, a személyiség fejlődéséről, fejlesztéséről.
A gyermeki személyiséget úgy határozzuk meg, mint egyedi, megismételhetetlen, mással nem
helyettesíthető individuum és szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyislg és
szociális lény. A gyermek, fejlődő személyiség.
Fejlődését genetikai adottságok, a belső fejlődés – az érés – sajátos törvényszerűségei, spontán és
tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg.
Minden óvodás és bölcsődés korú gyermekről odaadóan gondoskodunk és biztosítjuk számukra a
személyes védelmet.
A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe
óriási.
Óvodánk gyermekközpontú nevelési intézmény, ahol a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának
elősegítésére, nevelésére, fejlesztésére törekszünk. Minden gyermek számára biztosítjuk, hogy egyformán
magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön s a meglévő hátrányai csökkenjenek. Semmiféle
előítéletnek nem adunk helyt. Meggyőződésünk, hogy a gyermeki személyiségfejlődés tudatos
támogatására, egyéni készség és képesség fejlesztésére szükség van.

Nevelőmunkánk eredményeként az óvodánkban járó óvodás és bölcsődés korú gyermekek
személyiségében egyéniségük és fejlettségük által meghatározott szinten, felismerhetők a következő
vonások: testi és lelki egészség, edzettség, pozitív énkép, magabiztosság, érzelem gazdagság, együttérzés,
kíváncsiság. Elfogadják önmagukat és másokat olyannak amilyenek, de képesek változni is. Képessé
válnak fantázia dús és ötletes alkotásokra, gondolataikat tudják és merik elmondani, védik a környezetük
értékeit és az élő természetet.

Óvodakép
Pedagógiai felfogásunk, alapelveink

„Barátom, ne kényszerrel oktasd a gyermekeket, hanem játszva
úgy, hogy előbb fürkészd ki hajlamukat”
Platon

 Óvodánk külső esztétikája, gyermekhez közel álló környezete, dolgozóink gyermekszeretete,
szakmai felkészültsége optimális feltételeket teremt a gyermek egészséges fejlődésének és
fejlesztéséhez szükséges nevelésnek. A gyerekek számára olyan körülményeket biztosítunk ahol
minden gyermeknek lehetősége van arra, hogy hozzáférjen az óvodai nevelés minden tárgyi és
pedagógiai szolgáltatásához.
 Óvodánkban minden gyermek megkapja a neki megfelelő gondoskodást és nevelést. Olyan nyitott,
rugalmas és szeret teljes körülményeket teremtünk mely biztosítja a fejlődését, amely igazodik
egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, egyéni fejlődési üteméhez. Nevelésünk
egész folyamatát a gyermekek sokoldalú megismerésére alapozzuk. Biztosítjuk a gyermek feltétel
nélküli befogadását, személyiségét tisztelettel, szeretettel, megbecsüléssel és bizalommal vesszük
körül.
 Minden pedagógiai intézkedésünket a gyermek személyiségéhez igazítjuk.
 Óvodánkba járó gyermek legelemibb pszichikus szükségletének, létformájának a szabad játékot
tekintjük. A játékot a gyermek számára a legfőbb élményforrásaként, a személyiség fejlesztésének
színtereként, a tanulás, a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módjaként fogalmazzuk
meg.
 Óvodánkban a munka jellegű tevékenység is tartalmaz játékos elemeket. A munka jellegű
tevékenységeket úgy szervezzük, hogy az önként vállalt feladatok, munkafolyamatok végzése során
a gyermek megélje a közösségért való tevékenykedés örömét is, ami normák, értékek, szabályok
kialakulásához vezet.
 Valódi tudásnak tekintjük azt, amit a gyermek maga fejt meg, cselekvésen keresztül sajátít el, majd
képes alkalmazni képességei, készségei által. Ennek érdekében a gyereket sok-sok tapasztalathoz
juttatjuk, biztosítjuk, hogy minél több élményt szerezzen. A cselekvések során alkalmat adunk arra,
hogy kielégíthesse kíváncsiságát, érdeklődését, kreativitását, a cselekvés örömét. Ezért a játékba
integrált önkéntes és cselekvéses tanulást az óvodai tanulás útjának tekintjük.
 Az óvodánkban komplex nevelés folyik. A nevelési területek elméletileg differenciáltak,
elkülönültek, a gyakorlatban azonban a tárgyi koncentráció elvének megfelelően egységet alkotnak.
 A gyermeket az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segítjük hozzá Megteremtjük
annak a lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, a művészeteken, az alkotómunkán, saját
tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek felkeltik és ébren tartják
benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének, az emberi értékek az átélésére.
Ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. Az ismeretanyagot is
tartalmazó tevékenység rendszert a gyermek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására,
tapasztalataira építjük.

 Ápoljuk az átlagon felüli képességek kibontakozását.
 Óvodánkban a gyermeket féltő, óvó, gondoskodó szeretet, folytonos, stabil biztonság veszi körül,
messzemenően figyelembe vesszük a gyermek testi, lelki szükségleteit. Minden gyermek megkapja
az egyéni, differenciált bánásmódot, Minden kisgyerekkel személyes, bensőséges kapcsolat
kialakítunk ki.
 Kiemelt jelentőséggel bír óvodánkban az anyanyelvi nevelés, mely áthatja az egész napi
tevékenységeket.
 Óvodánkba befogadjuk a sajátos nevelési igényű gyermeket is. Olyan elfogadó, fejlesztő hatású
pedagógiai környezetet alakítunk ki, ahol a különbözőségek felé fordulás gyerek és felnőtt
számára természetes.
 Az óvodai életet úgy szervezzük, hogy gyermeket a többi gyermekkel és a felnőttekkel való
kapcsolatai során pozitív, kedvező hatások, élmények érjék, hogy a gyermek az
óvodapedagógusokban és az óvodában dolgozókban társra, ha kell, természetes támaszra
találjon. A gyermeket körülvevő felnőttek modell szerepét kiemelkedő jelentőségnek
tekintjük.
 Óvodánkban alapelv, hogy a gyermek találja meg helyét a közösségben. Olyan légkört teremtünk
ahol a gyermek igényévé váljék a csoporttal való együttműködés, ugyanakkor – ha arra van igénye –
egyedül is tevékenykedhet. Ilyenkor a többiek alkalmazkodnak hozzá. A társas kapcsolatok
alakulásának legfőbb eszközének a játékot tekintjük, ezt követik a közös tevékenységek, a közösen
végzett feladatok, a különböző szervezeti keretekben megvalósuló tanulási formák.
 A gyermek számára biztonságot nyújtó megalapozott és következetes, ám rugalmasan kezelt
szokásrendszert alakítunk ki, amely segíti őt abban, hogy a körülötte lévő szűkebb és tágabb
környezetben az emberi érintkezés alapvető szabályait elsajátíthassa. A szokásrendszeren és az
együttélésből fakadó interakciókon keresztül fejlődik a normarendszere, amely a további fejlődési
szakasznak, az iskoláskornak az alapja s egyben a felnőtté válás feltétele is.
 A megfelelő életvitelt, az egészséges életmód iránti igény kialakítását alapvető fontosságúnak
tartjuk. Kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres életritmus, a megfelelő napirend kialakítására. A
helyes tisztálkodási és táplálkozási szokások megalapozásában fontos szerepet vállalunk A
felfokozott mozgásigényt a gyermek életkori sajátosságának tekintjük, melynek kielégítését nem
akadályozzuk.
 Óvodánkban a gyermekek környezettudatos viselkedését megalapozzuk A tágabb és szűkebb
környezet közvetlen, tapasztalati úton történő megismerésével érjük el, hogy a gyermek tisztelje a
környezetét, és bátran alakítsa azt, anélkül, hogy kárt tenne benne. Ebben a folyamatban a
gyermeket körülvevő felnőttek (szülő, pedagógus, dajka) példáját elengedhetetlennek tartjuk.
Óvodánk pedagógiai rendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos
magatartásának kialakulását.
 Biztosítjuk a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek önazonosságának megőrzését,
ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikultúrális nevelésen alapuló integráció
lehetőségét.
 A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (továbbiakban:migráns) gyerekeinek óvodai
nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, erősítését, az interkultúrális nevelésen alapuló
integráció lehetőségét, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok védelmét.
 Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermek nevelésének elsődleges színtere család. A megfelelő módon
kialakított családi szokások és viselkedési formák megkönnyítik a gyermek beilleszkedését az
óvodai közösségbe. A nevelőmunkánk során szoros kapcsolatot tarunk a családdal. A gyermek
személyiségének alakulásában meghatározónak azt tekintjük, hogy milyen nevelési hatások érik a
családjában. Ezért nagyon fontos a családok nevelési szokásainak a megismerése, a családi és az
óvodai szokások közötti eltérés csökkentése. Nevelésünk során együttműködünk, segítjük és
erősítjük a családokat. Napi kapcsolatban állunk a szülőkkel, így az együttnevelés, együttműködés
érdekében megvalósul a folyamatos párbeszéd feltételrendszere.
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Óvodánk nevelési, fejlesztési célja
Célunk meghatározásánál abból a tényből indultunk ki, hogy óvodánk óvó-védő, szociális, nevelő és
személyiségfejlesztő funkciót lát el.
C é l u n k, hogy a ránk bízott gyermek,
1. egészséges, sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség teljes kibontakozását
elősegítsük, egyéni kompetenciáit megalapozzuk, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges testi,
verbális, szociális és értelmi érettségüket kialakítsuk.
2. ha valamilyen okból lassabban fejlődik, valamilyen zavarral küzd, vagy hátrányos helyzetű akkor
növekedését és fejlődését, megfelelő, befogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású gyermekbarát
környezetben biztosítsuk, hátrányait csökkentsük.
3. az óvodai élet befejezése után, az iskolába kerülésekor zökkenőmentesen tudja megkezdeni
tanulmányait a neki megfelelő oktatási intézményben, képességei maximális kibontakoztatásával.

A nevelési célokból fakadó feladataink
Feladatunk a ránk bízott gyermekek testi és lelki, értelmi szükségleteinek kielégítése:
Ezen belül.
1. A 2,5 - 3 –6 7 éves gyerekek életkori és egyéni sajátosságainak, az eltérő fejlődési ütemének szem
előtt tartásával, előnyös és hátrányos helyzetének feltárásával, az egészséges, harmonikus
személyiségfejlesztése, melynek keretei a következők:
- A megfelelő életvitel és az egészséges életmód iránti igény alakítása, környezettudatos viselkedés
megalapozása.

-

Az érzelmi, az erkölcsi és közösségi nevelés és szociális kompetenciák alapozása; a gyermeki
szabadság támogatásával, melynek feltétele a rugalmas napi és hetirend valamint a következetes
szokás és szabályrendszer.
Az anyanyelvi kompetenciák alapozása-, az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása, a külvilág
tevékeny megismerését segítő képességek, technológiai és digitális kompetenciák alapozása.

2. Az inkluzív pedagógia és az integrációs nevelés megvalósítása, - a hátrányos helyzetű gyerekek
befogadása, a sajátos nevelési igényű gyerekek, a nemzetiséghez tartozó gyerekek valamint az
egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése - speciális szakképzettségű óvónők és
külső szakemberek biztosításával.
3. Az óvoda és az iskola közötti átmenet támogatása az iskolai tanulási zavarok megelőzése, a
tanulási zavarok korai szűrésével, fejlesztő programok alkalmazásával. A gyerekek fejlődésének
után követése az iskolai tanulmányok első évében. Az óvoda-iskola átmenetet segítő programok
szervezése.

I.
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Az egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelést a gyermeki személyiségfejlesztésben kiemelt jelentőségűnek tekintjük, hiszen alapozó
szerepe miatt döntően befolyásolja a nevelés egész folyamatát.
A testi és lelki szükségletek kielégítésével a gyermek testi és lelki egészségét alapozzuk meg.
Célunk a gyermekek egészséges életvitel igényének alakítása, harmonikus testi és lelki fejlődésének elősegítése, ide
értjük a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátását is. Célunk a biztonságos környezet és ehhez szükséges eszközrendszer
megteremtése.
Feladatunk az optimális, a gyermek életkorának megfelelő életritmus kialakítása, ahol a gyerekek biztonságban érzik
magukat. Egészséges és biztonságos környezetben olyan szokás- és szabályrendszert alakítunk ki, melyben könnyen
eligazodnak. A környezettudatos magatartási formák kialakítása, mely során felkeltjük a gyermekek felelősségérzetét
környezetük óvása iránt.
A rendszeres tevékenységek biztosításával megteremtjük a testi, lelki és szellemi fejlődésük feltételeit.
Megfelelő szakemberek bevonásával ellátunk speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatokat
különös tekintettel a sajátos nevelési igényű gyerekekre.
Az egészséges életmódra nevelés területei:
1.
2.
3.

gondozás
testi nevelés
egészségvédelem, edzés

A gyermekek gondozása
Az egészséges életmódra nevelés területén kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek gondozására. Az óvodapedagógus a
gondozás folyamatában is nevel, szorosan együttműködve a gondozást végző dajkával. A gondozottság – ápoltság – a
gyermek számára jó közérzetet biztosít, a megszokott, rendszeres időben végzett tevékenységeket a gyerekek örömmel
végzik.
A testápolás területén a tisztasági igény kialakítására törekszünk. A gyerekeket testi szükségleteik jelzésére, szóbeli
kifejezésére késztetjük. Együttműködve segítjük az önálló testápolás – mosakodás, törölközés, fésülködés,
körömtisztítás, fogmosás, orr, fül, szemtisztítás – műveleteinek elsajátítását.
Az öltözködés közben szükség szerint segítjük a gyerekeket, gyakoroltatjuk a ruházat fel és levételét, cipőfűző
megkötését, holmijukkal való gondos bánásmódot. Arra törekszünk, hogy a rendezett külső megjelenés igényükké váljon.

Az étkezés területén a kulturált étkezési szokásokat kialakítjuk; a helyes viselkedést étkezés közben, az evőeszközök
helyes használatát, udvariassági szabályokat, ízléses terítést.
A tevékenységek gyakorlása során a környezet rendjének megőrzésére és kialakítására neveljük a gyerekeket.
A tevékenységeket segítséggel, kis segítséggel és önállóan végzik, melynek mértéke életkornak megfelelően bővül,
szokás- és szabályrendszerünk kiteljesedik.
Testi nevelés
A testi nevelés során valósítjuk meg a gyermek
-

testi szükségleteinek kielégítését
mozgásigényének kielégítését harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítését
testi képességei fejlődésének segítését

A mozgás a gyermek alapvető testi szükséglete. A sokféle rendszeres és örömteli mozgáslehetőséggel hozzájárulunk a
légzési és keringési rendszer teljesítőképességének, a csont és izomrendszer teherbíró képességének növeléséhez. A
mozgásformák sokszori gyakorlásához optimális feltételeket teremtünk óvodánk udvarán, helyiségeiben és megfelelő
számú, és minőségű mozgásfejlesztő eszköz biztosításával. Tornaszobánk igényesen összeválogatott, gazdag eszköztára
szolgálja a heti, rendszeres, szervezett, csoportos és mikro-csoportos, differenciált, sokoldalú mozgás célzott fejlesztését.
Sétákat, kirándulásokat, játékos mozgásos programokat szervezünk, alkalmanként szülőkkel közösen.
A levegőzés fontos élettani hatású. Időjárástól függően a gyermekek minél több tevékenységüket a szabad levegőn
végzik. A szabad levegőn való rendszeres tartózkodás növeli az ellenálló képességek, a hangképző szervek fejlődését, a
helyes légzés kialakítását is. Udvarunk kialakítása lehetőséget ad a mozgás különböző formáinak gyakorlására, az
örömteli időtöltésre a játékra.
A pihenéssel megőrizzük a gyermeki erőforrásokat. Megteremtjük az aktív és passzív pihenés tárgyi feltételeit, a nyugodt
légkört. Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni alvásigényét és szokásait. Az elalvás előtt rövid mesét mondunk a
gyermekeknek, halk énekléssel, zenével nyugtatjuk őket.
Az egészséges táplálkozás érdekében szoros kapcsolatot tartunk az élelmezésvezetővel. Lehetőség szerint kiegészítjük a
központi étrendet vitamindús zöldségekkel, gyümölcsökkel, melynek megvalósításához a szülők segítségét is kérjük.
Egészségvédelem, edzés
Fontos feladatunknak tekintjük a ránk bízott gyermekek egészségének védelmét, megóvását, melynek megvalósítását a
gondozási feladatok ellátása segíti elő. Az egészség megőrzéséhez fontos, hogy a gyerek szervezete képes legyen
alkalmazkodni az időjárás, és a környezet változásaihoz, ellenállóvá váljon a betegségekkel szemben. Óvodánkban nagy
hangsúlyt fektetünk a környezet tisztán tartására, portalanításra, fertőtlenítésre, folyamatos szellőztetésre, zöld növények
elhelyezésére, megfelelő páratartalom és levegőtisztításra, valamint a nyugtató hatású színharmóniára.
Megfelelő, réteges öltözködéssel védjük a gyerekek egészségét. A nap folyamán folyamatosan biztosítjuk a megfelelős
mennyiségű folyadékot. Figyelemmel kísérjük a gyerekek egészségi állapotát, melyről a szülőket rendszeresen
tájékoztatjuk.
A testi épség védelme és a balesetek megelőzése magába foglalja a személyi, tárgyi feltételek biztosítását, a használati
tárgyak ellenőrzését és karbantartását, a hibaforrások megszüntetését. A gyerekek tevékenységét folyamatosan
figyelemmel kísérjük, hozzájárulva ezzel a gyermekbalesetek megelőzéséhez. A gyermekekben igyekszünk kialakítani
saját testi épségük megőrzését, társaik testi épségének védelmét. Az egészség védelmét és a balesetek megelőzését a
gyerekekkel közösen kialakított szabályok is szolgálják.
A gyerekek testi edzettségét a levegő, víz és a napfény együttes hatásával biztosítjuk. Nyáron figyelmet fordítunk a nap
káros hatásának kiküszöbölésére, biztosítjuk, hogy a gyerekek fedett teraszon, árnyékban tevékenykedjenek, tusolással,
fürdőzéssel valósítjuk meg a vízzel való edzést. Ellenálló képességük növelése érdekében termi és vízi edzőprogramot
szervezünk.

A gyerekek eredményes egészséges életmódra nevelése érdekében szorosan együttműködünk a családdal,
a gyermekorvossal és a védőnőkkel.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
A gyerekek szokásává válik a rendszeres gondos tisztálkodás. Önállóan:
- mosakodnak, figyelmeztetés nélkül a nap során, ha szükséges.
- használják a körömkefét,

-

szárazra törlik a kezüket, mosakodás előtt a ruhájuk ujját feltűrik,
használják a WC-t, használat közben vigyáznak a WC és a mosdó rendjére,
mossák a fogukat, a fogápoló szereket tisztán tartják
szükségnek megfelelően fésülködnek
szükségnek megfelelően használják a zsebkendőt,

Szilárd szokások alakulnak ki az étkezés közbeni kultúrált magatartásban:
- megfelelő mennyiségű ételt szednek,
- vigyáznak az asztal és környéke esztétikus rendjére,
- helyesen használják a kanalat, villát, gyakorolják a kés használatát
- étkezés közben csendesen beszélgetnek.
Önállóan, megfelelő sorrendben öltöznek és vetkőznek:
- ruháikat, ágyneműjüket rendben tartják,
- ha melegük van, vagy fáznak, önállóan segítenek magukon,
- cipőjüket az épületbe lépés előtt letisztítják.
- cipőfűzőjüket megkötik.
Délutáni pihenéskor segítséggel betakaróznak, kényelmesen elhelyezkednek az ágyon. A pihenő időben
társaikat nem zavarják.
Szívesen tartózkodnak a szabadban, bekapcsolódnak a mozgásos tevékenységekbe.

Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés
Óvodánk másodlagos szocializációs színtér, így döntő hatású környezet az érzelmek alakításában.
Az óvodás korú gyermekek alapvető szükséglete az érzelmi biztonság, az érzelemvezérelt tevékenység,
tapasztalás útján történő megismerés, az élmény fonalán haladó gondolkodás.
Célunk érzelmi biztonságot nyújtó, otthonos, derűs, szeretetteljes légkörben a gyermekek alapvető
erkölcsi normáinak, tulajdonságainak megalapozása.
A nyugodt légkör elősegíti a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, önbizalom, önértékelés fejlődését, a
gyermekek érzelmi biztonságának kialakulását, különös figyelemmel a viselkedési és beilleszkedési
nehézségekkel küzdő, szociálisan hátrányos helyzetű valamint a sajátos nevelési igényű gyerekre.
Feladataink:
Interperszonális kapcsolatok alakítása, mely egyaránt értendő a gyermek-gyermek és gyermek-felnőtt
kapcsolatára, hogy értelmes kooperációra alkalmassá váljanak. Ehhez szükséges a szeretet és kötödés
igényének, a kapcsolatfelvétel képességének folyamatos fejlesztése, tisztelet és megbecsülés érzésének
kialakítása, a felnőttek modellhatása és szoktatás révén. Hangsúlyozzuk a közösség jelentőségét
Meglapozzuk mindazokat a viselkedési formákat, melyek támogatják az együttélési, érdekegyeztetési
képességek, személyes és közösségi kommunikációjának fejlődését.

Új attitűdök, értékek, normák kialakulása:
Alapvető feladatunk, hogy a gyerekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés és önérvényesítés
alapvető szabályait: kölcsönös egymásra figyelést, együttérzést, egymáshoz való alkalmazkodást, egymás
segítését.
A társas kapcsolatok alakulásának legfőbb eszközének elsősorban a játékot tekintjük, ezt követik a közös
tevékenységek, a közösen végzett feladatok, a különböző szervezeti keretekben megvalósuló tanulási

formák.
Ösztönözzük a gyermekeket összpontosításra, erőfeszítésre, a feladatok jó megoldására. A jól végzett
munka utáni megelégedettség legyen a jutalom értékének megteremtése.
A jó és a rossz felismerése, őszinteség, igazmondás, igazságosság, felelősségvállalás, a gyengébb védelme,
segítése, másság elfogadása nevelő személyes példáján keresztül. Olyan attitűdöt alakítunk ki, amely
biztonságot, szeretetet, megértést és védelmet sugároz a gyermekek felé.
A „valahová” tartozás (csoport, óvoda, ország) érzésének felfedezése, jelképek tudatosítása, pozitív
kötődések erősítése.
A különbözőségek (másik csoport, óvoda, település, ország) értékeinek elfogadása, tisztelete, a csoportok
közötti közös élmények létrehozásával a kapcsolatok gazdagítása.
Tevékenységeken keresztül a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, szokás- és
normarendszerének megalapozása: együttérzés, önzetlenség, tolerancia, mások érdekeinek figyelembe
vétele.
A gyermek nyitottságára építve elősegítjük, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az
emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje, becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb
környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja.
Nehezen szocializálható gyermekek nevelése speciális szakismereteink mellett, külső szakemberek
segítségével történik.
Az érzelmi és erkölcsi nevelés háttérbe szorult a társadalmi, az értékrendi és az érzelmi válságok miatt.
Az érzelmi és erkölcsi nevelésre komoly hangsúlyt fektetünk, mert ez alapozza meg a személyiség
szocializációját., segít a családoknak az értékek mentén történő nevelésben.
A szülői igényekhez igazodva megteremtjük a lehetőségét, és a tárgyi feltételét a történelmi egyházak által
nyújtott hitoktatásnak.
A családi és óvodai nevelés összhangját igyekszünk megteremteni. Segítjük a szülőket a felmerülő
nevelési problémák kezelésében.
Az érzelmi és szociális kompetenciák tartalma:
Befogadás a családból és a bölcsődéből.
A kisgyermekkorban rendkívül erős érzelmi kötődés fűzi a gyermeket a családhoz elsősorban az
édesanyához. A hároméves korra felerősödnek bizonyos önállósági törekvések, mely kedvezően hatnak
az anyától való elválásra, így az óvodai élet megkezdésére.
Célunk, hogy a gyerekek számára megkönnyítsük a szülőtől való elválást, hogy elősegítsük a megváltozott
körülményekhez való alkalmazkodást, megismerkedjenek az új környezettel, felnőttekkel és gyerekekkel,
bízzanak bennünk óvónőkben és dajkákban. El kívánjuk érni, hogy az óvódássá válás folyamatában
képesek legyenek az aktív játékra, a nyugodt étkezésre és pihenésre.
A gyerekek az óvodába egyrészt a családból másrészt pedig a bölcsődéből kerülhetnek. A családból az
óvodába való átmenet feladatokat jelent a családnak és az óvodánknak egyaránt. Mi óvónők az új gyerek
fogadásának előkészítésére nagy hangsúlyt fektetünk
A befogadás rendszere:
Már a jelentkezéskor lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyerekek megismerjék a csoportszobát, az
udvart és a játékszereket.
A szülőket szülői értekezlet keretében bemutatjuk az óvodai nevelési törekvésünket, az óvodai
környezetet és megbeszéljük az óvoda kezdés ütemezését és felmérjük igényeiket.
A nyár folyamán a gyermek - szülő felügyelete mellett - bekapcsolódhatnak az óvodások
tevékenységeibe, kiemelten természetesen a játékba.
Az óvodába érkezés előtt meglátogatjuk a gyerekeket az otthonukban. E látogatás célja, hogy a kisgyerek
érezze át az óvónő és a szülő egymáshoz közeledését, ezáltal bizalommal legyen az új nevelőjével. A
bölcsődéből érkezőkkel a bölcsődében is ismerkedünk, megfigyeljük őket játék közben, majd a csoportba

sorolás után az óvodában fogadjuk a gyerekeket.
A befogadás folyamata:
Az apával, anyával való befogadás egyéni eltéréseket mutathat.
A csoportba érkezéskor először a bölcsődei közösségből érkezőket fogadjuk. Számukra már megszokott
esemény az elválás, de ők is új környezettel ismerkednek ezért rájuk is nagyon figyelünk. A családból
érkező gyerekeket egy nyugodt és összeszokott csoport fogadja. Elegendő időt adunk ahhoz, hogy a
szülő és a gyermek megszokja egymás távollétét, az új közösséget, az ismeretlen felnőtteket, és a
megváltozott környezetet. Az ismerkedés, az óvodai élet rendszerének megismerése, a szokás-és
szabályrendszer gyakorlása szeretetteljes, elfogadó légkörben történik.
A befogadás ideje alatt, fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy amíg a gyermek nem szokta meg az
óvodai közösséget, ne érezze magát egyedül. A számára ismeretlen környezetben segítséget, érzelmi
biztonságot, otthonossági érzést nyújtunk. Engedjük, hogy a beszoktatás ideje alatt gyerekek számára
érzelmi biztonságot nyújtó kedvenc tárgyaikat magukkal hozhassák
Szokás és szabályrendszer:
Tanév elején kerül meghatározásra az ésszerű kereteket adó szokás-szabályrendszer, amely a gyermekek
biztonságérzetét a két óvónő és a dajka közötti összhangot, az egyező nevelő hatást célozza. Alapja a
csoport fejlettségi szintje, a feladatok és tevékenységek rendszere. A szokások és szabályok kialakításába
bevonjuk a gyerekeket is.
Tartalmi elemei mindazok az elvárások, amelyek a nevelés és a gyermeki tevékenységek területén
szokásként és szabályként jelennek meg. Óvodánkban megfelelő időt biztosítunk arra, hogy a gyermekek
minden tevékenységüket befejezzék, pontosan elvégezzék. Az elmélyült érdeklődéssel,
belső motivációval folytatott tevékenységekhez igyekszünk nyugalmat, kiegyensúlyozott légkört
biztosítunk.
Ismétlődő közös tevékenységek, ünnepeink, hagyományaink.
A szocializáció szempontjából kiemelt jelentőségűnek tartjuk a csoporton belüli közös tevékenységeket –
mint a közös játék, mozgás, mesélés, verselés, rajzolás, az együttes munkavégzés, a közös udvari játék-,
melyek mind-mind erősítik a gyermeki kapcsolatokat. A közös tevékenységek tervezésénél a gyerekek
kreativitására, ötleteire is építünk.
A csoportos és óvodai kirándulásokkal szerzett közös élményekkel a közösségbe tartozást erősítjük.
Közös ünnepeink közül a névnapok és születésnapok megünneplésével az egyén fontosságát erősítjük.
Közös, különleges élmény átélését biztosítja a:
- Mikulás,
- Karácsony,
- Farsang,
- Húsvét,
- Föld Napja,
- Gergely-járás,
- Anyák napja
- Víz Világnapja
amelyben a hagyományok, ünnepi szokások átélése érvényesül.
Különleges fontosságúak az egész óvodára vonatkozó ünnepeink, hagyományaink
- március 15-e,
- az iskolába menők búcsúztatása,
- gyermeknap.
Szerepléseinkkel a községi szintű rendezvényeket is színesítjük
- szüreti felvonulás
- idősek napja
- falukarácsony,
- március 15.-e
- bölcsődében és a Gondozóházban történő fellépések.
Az ünnepek külső megjelenítésére is kiemelt figyelmet fordítunk az egész óvodában megjelenő
dekorációval, alkalomhoz illő öltözködéssel. Ünnepeink megrendezésében alkalmanként a szülőket is
bevonjuk, segítségüket igénybe vesszük.
Társas kapcsolatok:
A gyermekközösségbe való beilleszkedést egyéni bánásmóddal, az egyéni kapcsolatok szélesítésének
segítésével kívánjuk ösztönözni. Olyan változatos, gazdag tevékenység rendszereket, projekteket
teremtünk, melyek során a gyermekek a döntéseikkel, helyzetmegoldásaikkal megtanulják irányítani saját

érzelmeiket, megtanulják azt, hogy hogyan tudnak egy közös cél érdekében együttműködni.
A gyermek-felnőtt kapcsolatban érezze a gyermek a segítséget adó felnőtt szeretetét, biztonságot adó
védelmét. Fontos a felnőtt és a gyermek közötti személyes kontaktus, amely a kommunikációban,
metakommunikációs jelzésekben, tevékenységekben nyilvánul meg.
Az eltérések tolerálásában mintát adó óvónő el tudja fogadtatni társaival a nehezebben beilleszkedő,
hátrányokat hordozó, a kiemelkedő képességű, erős „én központú” gyermekeket, megkönnyíti az
együttműködést, a társas kapcsolatainak alakulását.
A gyermekek közötti kapcsolatban az egymás megismerése, elfogadása a legfontosabb cél. A különböző
tevékenységekben olyan szocializációs teret teremtünk, amelyben szoros, meghitt kapcsolatok,
barátságok alakulnak ki.
A gyermekek társas kapcsolatainak jobb megismerése, a szociális képességek fejlesztése érdekében
szociometriai vizsgálatokat végzünk.
Felnőttek példamutatása, óvónői, dajkai modell:
A modellnyújtás az óvoda minden dolgozójára érvényes, a velünk dolgozó dajkák, takarítónők, a
karbantartó munkája során is érvényesül.
A dajka, a nevelési folyamatba való intenzívebb bevonása által, fontos segítője a nevelő-gondozó
munkánknak.
A felnőttek beszéde, hanghordozása, gesztusa, mimikája, érzelmei mintát adnak a gyermekek számára, s
példát mutatunk a társas viselkedés alakulásában is.
Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
A gyerekek a közösségi élet szokásaihoz, szabályaihoz alkalmazkodnak. Ismerik a tevékenységük,
cselekedetük, magatartásuk közösségi hatását.
Szívesen szereznek örömet társaiknak, a felnőtteknek. Érdeklődnek egymás iránt, figyelmesen végig
hallgatják egymást.
Konfliktusaikat megpróbálják önállóan megoldani. Szokásuk az igazmondás. Önfegyelmük,
feladattudatuk kialakulóban van. Udvariasan viselkednek természeti és társadalmi környezetben.
Természetes szükségletük a közös tevékenység. Egy- egy társuk iránt rokonszenvet, barátságot mutatnak.
Örülnek a csoport, egymás és önmaguk sikerének.
Érzékenyen reagálnak egymás örömére és bánatára. „Én tudatuk” mellett megjelenik a „mi tudatuk” is.
Elfogadják a sajátos nevelési igényű társaikat.

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Az értelmi erők fejlesztésének kiemelkedő szerepe van a személyiség kibontakoztatásának folyamatában.
Megfelelő élmények biztosításával törekszünk arra, hogy a gyerekek szívesen járjanak óvodába, biztonságban érezzék
magukat, sikerélményhez jussanak, egyenletesen fejlődjenek, képesek legyenek megfelelő kommunikációra és
kooperációra, szellemi tevékenységek iránt érdeklődőek legyenek.
Célunk: A műveltségtartalmak hatásrendszerében az óvodai nevelési módszerek segítségével a gyermek spontán –
érdeklődése, kíváncsisága alapján – szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése tudatos, célirányos, tervszerű
bővítése tevékenységeken keresztül.
Feladataink:
Élményszerű, változatos tevékenységek biztosítása, melyek lehetőséget adnak a kíváncsiság, érdeklődés kielégítésére,
tapasztalatszerzésre a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetről.
-

-

Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – követhető nevelői mintaadással
– a gyermeki tevékenység rendszerében.
A megismerő kognitív képességek fejlesztése, mint: egyre pontosabb valósághű észlelés,
figyelemösszpontosításra való képesség, valósághoz közelítő képzelet, reproduktív emlékezet,
problémamegoldó és kreatív gondolkodás, az alakuló fogalmi gondolkodás.
Kiemelkedő képességek erősítése, fejlesztése, tehetségek kibontakoztatása, ápolása.

-

Tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése az óvónők speciális ismeretei alapján és külső
szakemberek segítségével.
A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztése az óvónők speciális pedagógiai és pszichológiai ismeretei
alapján, külső szakemberek bevonásával.

Az értelmi nevelés, fejlesztés tartalma:
1.

Anyanyelvi és kommunikációs nevelés tartalma:

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladatunk. Az anyanyelv fejlesztése
és a kommunikáció különböző formáinak alakítása- beszélő környezettel, helyes minta és szabályközvetítéssel- az óvodai
nevelőtevékenységünk egészében jelen van.
Óvodánk feladata kialakítani a szükséges nyelvi kifejezési készségek és képességet, a passzív szókincs aktivizálásával,
vagyis a szókincs bővítésével.
A beszédfejlesztés természetes színtere a játék, ahol a gyerekek különbözős helyzetekben kerülnek kapcsolatba
egymással. Nyugodt és barátságos légkörben bátran mondhatják el érzéseiket, gondolataikat. A beszélgetést és egymás
meghallgatását a beszélgető körök biztosítják, amelyek szólhatnak általános dolgokról, gyerekekkel történtekről, vagy a
napi, heti feladatok tervezéséről.
Kiemelt jelentősége van az anyanyelvi nevelés szempontjából az igényesen kiválasztott , gazdag mese, vers és mondóka
anyag.
Fontos figyelemmel kísérnünk a gyermek fejlődésében a beszéd két fontos részét, a beszédprodukciót és a
beszédészlelést és beszédértést.
Az óvónői nyelvhasználatból, gazdagon árnyalt előadásmódjából a gyermekek „másolhatják” a helyes artikulációt,
beszéd – dallamvezetést, tempót, ritmust, hangindítást, hangerőt. Gyarapítjuk aktív és passzív szókincsüket. Ösztönözzük
őket a nyelvtanilag helyes szó- és mondatalkotásra. Kommunikáció útján választékos, udvarias kifejezésre szoktatjuk
őket. Egyúttal ösztönözzük a párbeszédes formákra, kérdések megfogalmazására. A nevelés folyamatában a gyermek
pszichés fejlődéséhez a nem verbális kommunikációra is szükség van. Nagy hangsúlyt fektetünk a tekintettartásra,
gesztusra, mimikára. Olyan feltételeket teremtünk, amelyekkel a gyermekeket folyamatos beszédre késztetjük. A nyelvi
fejlődés szempontjából jelentős a dajka nyelvi kultúrája is, mintát ad gyerekeknek.
Differenciáltan foglalkozunk a nyelvi hátrányokkal érkező gyermekekkel. Külső szakember, logopédus segítségével a
beszédhibás gyermekek fejlesztését is felvállaljuk.
Tapasztalatszerzés tevékenységeken keresztül:
Az ismeretek gazdagítása a gyermek tevékeny közreműködésével, tevékenység közben történik, maximálisan
kihasználva az óvodás korú gyermek életkori sajátosságait: az érdeklődést, a kíváncsiságot, a játékosságot, az
alkotóképzeletet stb. A tevékenység során olyan légkört alakítunk ki, amelyben szorongások nélkül felszabadultan,
érdeklődéstől áthatottan, aktívan tevékenykednek, kommunikálnak a gyerekek. A kommunikáció segíti őket az
együttműködésben és a konfliktusok kezelésében
2.

Értelmi képességek fejlesztése:

A gyermekek a környezet benyomásait csak az értelmi képességek (észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás)
segítségével képesek felfogni, megérteni, megőrizni, feldolgozni, és mint ismereteket felhasználni.
Egyes érzékelések, észlelések az óvodáskorban fejlődnek ki. Teljes értékűen csak céltudatos érzékszerv működtetés
mellett érhetjük el. A tudatosan szervezett érzékszervfejlesztéssel a gyermekek gondolkodását fejlesztjük. Az
érzékszervek működését – szem-fül- épségét óvodába lépéstől kezdve tudatosan figyeljük, szükség esetén szakorvosi
vizsgálatot javasolunk a szülőnek. Tevékenység közben a gyermek érdeklődése fenntartható, ez számára vonzó
tevékenység, így az érzékszerveit bonyolult feladatok megoldására késztetjük, ezáltal újabb és újabb ismeretekre tehet
szert, olyan tevékenységek közben, amelyek a megtapasztalás örömét keltik. Az érzékszervek védelmével és
fejlesztésével – látás, hallás, tapintás, szaglás – segítjük a kognitív képességek fejlődését.
Az emlékezet fejlesztésével az önkéntelen emlékezetből kiindulva a szándékos emlékezet kialakulását segítjük. A
reproduktív, akusztikus, optikus, logikus, térbeli emlékezet fejlesztését fontosnak tartjuk.
A gyermeki képzeletet az ismeretek bővítésével, a valóság megmutatásával, az ábrázolás, a mese, a játék, a bábozás
segítségével fejlesztjük és egyre szilárdabb alapra építjük.
A képzeletre támaszkodó gondolkodás indítja el a magasabb szintű megismerést.
Az óvodai nevelés a gyermek önkéntelen figyelmére támaszkodik. A szándékos figyelem kialakításában megtesszük a
kezdeti lépéseket, kitartó figyelemre neveljük őket. A figyelem felkeltésénél tekintettel kell lennünk arra, hogy a
gyermeki pszichikumban változások történtek. Ezért figyelmét olyan eszközökkel, eseményekkel kötjük le, amelyeket a
játékba be tudnak építeni, amelyekkel rögtön tudnak manipulálni.

A figyelem fejlesztésével növelni tudjuk a figyelem időtartamát, átvitelét egyik tárgyról a másikra, és terjedelmét.
A gondolkodás fejlesztésével a szemléletes cselekvő gondolkodástól a szemléletes képszerű gondolkodáson át indítjuk a
fogalmi nyelvi gondolkodási szintet.
A nyelvi gondolkodás az iskolai teljesítményt segíti. A gondolkodás fejlesztése függ a feladatok mennyiségétől,
minőségétől. A gyakorlat tevékenységek bonyolultabbá válása során a gondolkodási műveletek új formái alakulnak ki. A
gyermekek, kíváncsiságukra építve a cselekvés útján végezhetnek: analízist, szintézist, összehasonlítást, általánosítást,
konkretizálást, kiegészítést.
3.

Kiemelkedő képességek erősítése, fejlesztése, tehetség kibontakoztatása, ápolása.

Óvodáskorban a meleg, érzelem gazdag kapcsolatokban bővelkedő, tevékenykedő légkör teremt bázist a tehetséges
gyermek kiemelkedő képességeinek kibontakoztatására.
A képességfejlesztés és a személyiségfejlesztés elképzelhetetlen változatos, gazdag tevékenységrendszer nélkül,
amelyben kialakulnak a tevékenységekre, kreativitásra, gondolkodásra építő tanulási helyzetek, és az egyéni differenciált
bánásmód feltételei és keretei.
Az óvónők feladata a tehetséges gyermekek felismerése, képességeinek fejlesztése, s a szülők segítése a további
fejlesztést nyújtó szakember felkutatásában.
4.

Az integrációs nevelés felvállalásával, különböző sérülésekhez, hátrányokhoz, és nehézségekhez igazított
képességfejlesztést valósítunk meg.

Tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése az óvónők speciális ismeretei alapján és külső szakember
segítségével valósul meg. Óvodánkban a tanulási zavarok megelőzését kiemelt nevelési célként fogalmazzuk meg,
melyben jelentős szerepe van az óvodai képességfejlesztésnek. Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztéséhez
biztosítjuk a speciális szakértelmű óvónőket és a külső szakembereket.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
Véleményüket, tapasztalataikat önállóan meg tudják fogalmazni. Képesek a figyelem összpontosítására. Kialakul
feladattudatuk. Törekszenek a feladat megértésre, ha nem értik azt, kérdéseiket megfogalmazzák. A kapott feladatot
megkezdik és megoldják. Kezd kialakulni az önellenőrzés képessége.

II. KIEMELT FIGYELMET
INTEGRÁCIÓJA

IGÉNYLŐ

GYERMEKEK

1. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását nagyfokú etikai felelőséggel, türelemmel, felkészültséggel, valamint külső
szakemberek bevonásával valósítjuk meg.
Nevelési munkánkat a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveinek” figyelembevételével
végezzük.

Óvodánkban sikerrel fejleszthetők az egészséges gyermekek mellett:
- a mozgáskorlátozott gyermekek
- az alig-látó, gyengén-látó gyermekek
- enyhe fokban hallássérült gyermekek
- enyhén értelmi fogyatékos gyermekek
- beszédfogyatékos gyermekek
- a fejlődés egyéb pszichés zavarával ( súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozás
zavarral) küzdő
- az autizmus spektrum zavarban vagy más egyéb pszichés fejlődési zavarban szenvedő gyermekek
- tartósan beteg gyermekek.
A sajátos nevelési igényű gyermek esetében a korrekciót, kompenzálást az eredményes nevelési
eljárásrendszerek szolgálják. Eredményes nevelésük érdekében a szülőkből, speciális szakemberekből, és

óvónőkből álló munka teameket hozunk létre.
Óvodai felvételükről a szakértői bizottság szakértői véleményének és a nevelőtestület véleményének
figyelembe vételével az óvoda vezetője dönt. A sajátos nevelési igényű gyermek ellátásához szükséges
szakembert óvodánk biztosítja, segítsége nélkül a kívánt fejlesztő hatás nem jöhet létre, ennek hiányában
a gyermek integrációs nevelését nem tudjuk vállalni.
A sajátos nevelési igényű gyerek is teljes értékű ember. Joga, hogy megfelelő, elfogadó ugyanakkor
fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön.
A sajátos nevelési igényű gyermek
eredményes nevelése érdekében a szülőkből, speciális
szakemberekből, és óvónőkből álló munka teameket hozunk létre.
A gyerekek fejlesztési programját, fejlődésének nyomon követését - az adott sérülés vonatkozásában elsősorban a gyógypedagógus készíti el. A fejlesztés céljait a fejleszthetőséget megfogalmazó
gyógypedagógiai- orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslatára építjük. A gyermekek
egyéni vagy kiscsoportos fejlesztése – az elmaradás mértékének megfelelően – a gyógypedagógus,
logopédus, fejlesztőpedagógus feladata, amely kiegészül a társszakmák – pszichológiai, orvosi- terápiás
együttműködésével. Az óvodapedagógusok az óvoda segítő szakembereivel rendszeres kapcsolatot
tartanak, kölcsönösen tájékoztatják egymást. A csoportban differenciált, egyénre szabott tervezéssel,
megkülönböztetett bánásmóddal segítjük képességeik kibontakozását.
Óvodánkban felvételt nyerhet az a mozgáskorlátozott gyermek, aki:
- Önállóan, síkon járni képes, gyógyászati segédeszköz igénybevételével, vagy anélkül.
- Ép értelmű, székletét, vizeletét tartja.
- Darabos ételt önállóan vagy időnkénti segítséggel elfogyaszt.
A mozgáskorrekciót szomatopedagógus, gyógytornász vagy gyógytestnevelő a gyermek sérüléséhez igazított program
alapján végzi.
Normál testnevelésen a gyermek sérülésétől függően vesz részt.
Az óvónő feladata a biztonságos környezet kialakítása, a gyermek testi épségének fokozott védelme.
Az alig-látó és gyengén-látó gyerekekkel az óvodai nevelési feladatok megvalósításával együtt speciális feladatokat is
meg kell oldani. A speciális feladatokat korrekciós foglalkozások keretében tiflopedagógus végzi, egyéni, illetve
csoportos foglalkozás keretei között az óvónők bevonásával.
Az óvónő feladata a tárgyak, jelenségek megfigyelésére való nevelés, a látás és kézmozgás koordinációjának javítása
játékos gyakorlatokkal, a finommozgás, kézügyesség fejlesztését szolgáló tevékenységek beiktatása.
Amennyiben szükséges a gyermekek gyógytestnevelés foglalkozáson is részt vesznek.
Az enyhe fokban hallássérült gyermek a hallókkal való eredményes együtt nevelésének kulcskérdése a beszéd és a
gondolkodás fejlesztése. Az egyéni anyanyelvi fejlesztésüket szurdologopédus alapozza meg. Az óvónő szoros
együttműködéssel segíti a tiszta artikuláció fenntartását, a kiejtés automatizálását, szókincsük, verbális gondolkodásuk
fejlesztését.
Óvodánkban az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek szükségleteik szerint, folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről
gondoskodunk. A nevelés során a spontán tanulást a társakkal történő együttműködést a kommunikáció fejlődését
segítjük, számtalan élmény és minta alapján.
Településünkön a speciális igényű gyerekek legjelentősebb részét az akadályozott beszédfejlődésű gyermekek teszik ki.
Speciális fejlesztésüket logopédus és beszédfejlesztő óvodapedagógus végzi. Az óvónő feladata az anyanyelvi nevelés, a
kommunikáció, beszédészlelés, beszédmegértés fejlesztése, szókincsbővítés a tiszta artikuláció automatizálásának
segítése, a szülőkkel, logopédussal való szoros együttműködés.
Autizmus spektrum zavarban vagy más egyéb pszichés fejlődési zavarban szenvedő gyermekek fejlesztését
szakértői bizottság javaslata alapján, gyógypedagógus közreműködésével, felzárkóztató program szerint egyéni és
csoportos foglalkozásokon végezzük. Elengedhetetlen a szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítása.
Átmenetileg vagy tartósan beteg gyermek óvodai neveléséhez betegségtől függően megkeressük a települési és egyéb
segítséget, mint pl. a speciális étkeztetés, orvosi felügyelet, kezelés stb. a gyermek ellátását orvosi igazolással,
szakvélemény alapján végezzük.
Óvodánkban olyan pedagógiai környezetet alakítunk ki, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetessé válik. A
szülőket, a dajkát és a gyermekcsoportot felkészítjük a sajátos nevelési igényű gyermek fogadására.

Hitünk szerint az integrációs nevelés jótékony hatású a különleges gondoskodást igénylő gyermekeknek, nem csak a
fejlesztésük, hanem a szocializációs fejlődésük szempontjából, valamint az ép gyerekek személyiségfejlődésének
szempontjából is.
A gyerekek őszintén elfogadják, tolerálják a sajátos bánásmódot igénylő társaikat a gyengébbekhez való közeledés és
segítőkészség természetes számukra.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrációja
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodán belüli fejlesztése elsősorban az
óvodapedagógusok feladata. A fejlesztés alapja a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye. A szakvélemény alapján
meghatározott óraszámban a fejlesztő pedagógusok felelősek a gyermekek egyéni fejlesztéséről. A fejlesztő pedagógusok
Egyéni fejlesztési terv alapján végzik fejlesztő munkájukat, félévkor és évvégén értékeleik a gyermekeket. Értékelésükről
tájékoztatják a szülőket és a gyermek óvónőjét. Munkájukról a nevelési év végén a nevelőtestületnek beszámolót
készítenek.

2. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja
Óvodánk kiemelt figyelemmel van a hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzetű
gyermekek iránt, szorgalmazza, hogy rendszeresen járjanak óvodába, ahol szükségleteik kielégítése,
gondozásuk biztosítottá válik. Célunknak tekintjük a hátrányok csökkentését, a leszakadás megelőzését.
Óvodánk az esélyegyenlőség elvének érvényesítését szolgálja.
A szociokulturális hátránnyal érkező gyerek esetében a pedagógiai tapintat elemeit érvényesítjük :




A gyermek és a szülő méltóságának tiszteletben tartását, figyelmes, tiszteletteljes, szakmailag kifogástalan
színvonalú segítséget
A gyerek érdekeinek szem előtt tartását, beilleszkedésének fokozott előkészítését
Toleranciával, empatikus magatartással a szülőkkel való partnerkapcsolat kialakítását

Az ingerszegény környezetből érkező gyerek számára a legmegfelelőbb, legeredményesebb, egyéni és
életkori sajátosságaihoz illeszkedő elfogadó, barátságos változatos kulcsingereket alakítunk ki és
gazdagítjuk azokat.
Az érzelmileg labilis, elhanyagolt bánásmód hátrányával érkező gyerek számára fontosnak tartjuk a
család és az óvoda által nyújtott minta közötti eltérés csökkentését, az elfogadás érzésének erősítését, a
gyerek kötődő-szeretetképességének növelését.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára szükség szerint személyiségfejlesztő,
tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint óvodai fejlesztő programot szervezünk
Fontos feladatunk az óvoda valamennyi alkalmazottjával együtt az érzelmi biztonság megteremtése a
gyermekek számára.

3. A roma gyermekek integrációja
Célunk:






A multikulturális szemlélet kialakítása, a multikulturális óvodai nevelés alapjainak megteremtése.
Szükséges, hogy az óvodapedagógusaink megismerkedjenek a sajátos roma hagyományokkal, szokásokkal,
hogy megértsék a roma családok sajátos világát, az ott felnövő gyerekeket érő eltérő szociális hatásokat.
Az óvodai nevelés során olyan célokat és feladatokat határozunk meg, amelyek a roma gyerekek számára is
teljesíthetőek.
A roma kultúra megismertetésével csökkenteni kívánjuk a roma gyerekek testi, lelki, szociális előítéletekből
származó kirekesztettség-érzését.
Pedagógiai munkánk hatékony végzése során az egyenlőtlenségek felszámolására törekszünk.

Feladataink:




A védőnőkkel való intenzívebb kapcsolat kiépítése
Az óvodapedagógus és a szülők közötti kommunikáció fejlesztése:
Az előítélet-mentes pedagógiai környezet kialakítása

4. Migrációs populáció integrációja
A nem magyar állampolgárságú gyerekek óvodai jelenlétének előfordulása esetén célunk a multikulturális
nevelés megvalósítás. A bevándorló gyerekek nyelvi és kulturális integrációja esetén saját csoportjukhoz
való csoportidentitásukat meghagyjuk, és tiszteletben tartjuk
Az érintett óvodapedagógus kidolgozza csoportjában a multikulturális szempontból kibővült
tapasztalatszerzési lehetőségeket
Oldott, feszültségmentes beszélő környezet megteremtésével, növeli a nem magyar ajkú gyerekek
beszédbátorságát és fejleszti nyelvi kifejezőkészségüket, verbális és nem verbális képességeiket.
Programunk megvalósítása során figyelembe vesszük a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelveit.

III.
AZ
ÓVODA
TÁMOGATÁSA

–

ISKOLA

ÁTMENET

Programunk a fő nevelési területeken végzett feladatokba integrálva, indirekt és direkt módszerekkel, a
gyerekek aktivitására építve támogatja az óvoda- iskola közötti átmenetet.

1. Az iskolai tanulási zavarok megelőzését támogató pedagógiai munka
a.) A gyermekek megismerése, fejlődésének nyomon követése, mérése, értékelése
A tanulási folyamatok korai szűrésénél kiinduló tételünk, hogy a gyermek teljesítményét nem állítjuk a nevelés
középpontjába. Megfelelő feladathelyzetben a gyermek viselkedésében, teljesítményében elsősorban azt figyeljük, hogy
képes-e az adott feladatot elvégezni.
Ebben az életkorban gyakori, hogy a személyiségfejlődésben egyik vagy másik funkció kiemelkedik, miközben
stagnálnak, lemaradnak a fejlődésben.
Mindenfajta szűrést, mérést, eredményértékelést a józan pedagógiai értékítélet kontroljával kezelünk.
A gyerekek megismerésének, fejlődésének, tanulási képességeinek nyomon követését szolgáló eszközök módszerek:


a gyermek megismerése szülői interjú, anamnézis, családlátogatás alapján az óvodába lépést megelőzően



a befogadás tapasztalatainak rögzítése



az óvónők napi megfigyelései, megfigyelési szempontok alapján, szabad és szervezett tevékenység, de főként
játék közben



a gyermekek megismerését szolgáló rendszeres mérések:
o

DIFER vizsgálat iskolába lépés előtt február 15-ig, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esetében
4 éves kortól október 31-ig.

o

Kanizsa teszt 5 éves kortól október 15-ig, kontroll vizsgálat április 31-ig.



óvodában alkalmazható mérésmetodikák, melyek a nevelőtestület a gyermeki szükséglet és az óvónők metodikai
ismeretei alapján választ ki: BENDER A, Sindelár, GMP, Delacato, Okos-kocka, Goodenough teszt



logopédiai szűrést a nevelési év elején logopédus végzi



ortopédiai szűrést gyermekorvos végzi

A gyerekek egészségügyi és érzékszervi állapotát folyamatosan figyelemmel kísérjük, és idejében felhívjuk a szülők és a
védőnők figyelmét a tapasztalatainkra.
Külső szakember által végzett mérések, szűrések a szülők kezdeményezésére óvodába lépéstől kezdve bármikor kérhető.
Külső szakemberek vizsgálatát a szülőknek javasoljuk, a vizsgálat iránti kérelmet az óvónő készíti el a
fejlesztőpedagógus közreműködésével.
b.) A gyerekek egyéni fejlettségének megállapítása.
A gyerekek egyéni, aktuális fejlettségét a mérések, értékelések eredményeit az egyéni fejlődési naplóban rögzítjük,
évente két alkalommal:



féléves értékelés január 31-ig



év végi értékelés május 31-ig

A fejlődési napló azon képességfajták értékelését tartalmazza, amelyek az óvoda – iskola átmenet alapjait képezik:


TESTI képességek



VERBÁLIS képességek



SZOCIÁLIS képességek



ÉRTELMI képességek

c.) A tanulási zavarok megelőzését célzó egyéni képességfejlesztés.

Óvodánk alapfeladatának tekinti a gyermekek iskolára alkalmassá tételét. Programunkkal tudatosan
felvállaljuk az iskolai tanulási képességeket meghatározó testi, verbális, szociális, értelmi funkciók
fejlesztését, a tanulási zavarok megelőzését, a tanulási képességek korai szűrésével és egyéni
képességfejlesztéssel.
Ez a feladat folyamatjellegű, a gyermek óvodába fogadásával veszi kezdetét és az iskolába lépésével ér véget. A
gyerekek adottságainak, képességeinek figyelembevételével tervezzük meg a gyerekek fejlesztését, játéktevékenységbe
ágyazva, a mozgás elsődleges funkcióját szem előtt tartva inkluzív pedagógiai szemlélettel.
Képességfejlesztés elvei:
- szervesen illeszkedjen a csoport napirendjébe, heti rendjébe;
- messzemenően építsen a gyermek érzelmi-belső motivációjára;
- lehetőség szerint kapcsolódjon a gyermek spontán tevékenységéhez;
- az óvodai nevelés egész időtartamára elosztva, folyamatos, következetes legyen
- az óvoda egész napos életrendjének minden mozzanatához kapcsolható legyen;
- alapvető követelmény a gyermek jó közérzetének biztosítása, ezért a fáradás jeleit észlelve
módosítás, vagy teljes elhagyás ésszerű.
2.) Az iskolával közös óvoda – iskola átmenete érintő programok, feladatok:

Az iskolába készülő gyerekek képességeinek fejlődése mellett az érzelmi ráhangolódásra is nagy
figyelmet fordítunk. Megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a tanítók a beiratkozás után találkozzanak
leendő tanítványaikkal, megismerhessék őket óvodai tevékenység közben, s minél teljesebb képet
kapjanak óvodánk mindennapi életéből. Tájékoztatást adunk a gyerekek fejlődéséről, a várható
nehézségekről.
Látogatást szervezünk az iskolába, ahol a gyerekek betekinthetnek az első osztályok életébe.
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az óvoda és az alsó tagozat pedagógusai kölcsönösen
megismerkedjenek egymás Pedagógiai Programjával. A gyerekek érdekében fontosnak tartjuk pedagógiai,
nevelési törekvéseink összehangolását, szakmai megbeszéléseket tartunk.
Felelősségteljes, szakmailag alátámasztott döntést hozunk a gyerekek iskolára való alkalmasságáról, s
segítséget nyújtunk a szülőknek ennek megítélésében.
A leendő első osztályos szülők számára szülői értekezletet tartunk, amelyen a tanítók tájékoztatást adnak
az iskolában folyó nevelő oktató munka folyamatáról.
Az iskolai tanévnyitó napján elkísérjük volt óvodásainkat az iskolába.
Volt óvodásainkat visszavárjuk óvodánkba.
3.) A gyerekek fejlődésének utánkövetése az általános iskola első évében

Gyerekek iskolai beilleszkedését figyelemmel kísérjük. Esetmegbeszélgetések tartunk az elsős tanítókkal a
gyerekek előmeneteléről. A hasznosítható tapasztalatokat beépítjük munkánkba.
Volt óvodásainkat visszavárjuk óvodánkba.

A PROGRAM
IDŐKERETEI

ALKALMAZÁSÁNAK

FELTÉTEI

ÉS

Személyi feltételrendszer
Nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll.
Óvodánkban egymás iránt tiszteletet tanúsító, elfogadó, egymás munkáját megbecsülő, felnőttek dolgoznak, akiknek
személyisége meghatározó a gyermekek számára.
1.

Óvodánkba járó gyerekek nevelését óvónők végzik az óvodai élet egész időtartamában.
Az óvodapedagógusok a helyi nevelési program alapján végzik a nevelőmunkát, személyiségükön keresztül valósul
meg a program cél- és feladatrendszere. Az óvónő - mint a nevelés kulcs-szereplője – lényeges személyiségjegye a
nyitottság, empátiakészség, érdeklődés a (mikro és makro) környezet iránt, elfogadó, segítő, támogató attitűd.
Dolgozóink továbbképzési törekvései támogatást kapnak, az önképzés belső igény, a minőségi munka biztosítéka.
Az óvónő modellt, mintát jelent a gyermekek számára.

Az eredményes nevelő munkájában nélkülözhetetlen szerepük van a belső, speciális feladatokat ellátó szakirányú
szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógusainknak. Óvodánk által biztosított szakemberek:





fejlesztő óvodapedagógus;
mozgásfejlesztő óvodapedagógus;
beszédfejlesztő óvodapedagógus.
vezető óvodapedagógus

A program alkalmazásánál távlati cél, hogy:


a testület tagjai közül minél többen megszerezzenek speciális szakirányú végzettséget;



a gyerekek fejlesztését, minél nagyobb számban speciális szakképesítéssel rendelkező óvónők lássák el mind
három településen

A csoportokban dolgozó pedagógusok-párok összehangolt, célirányos tervező-szervező munkát végeznek.
Nevelési programunk feltételei:

2.



az óvónők rendszeres belső és külső továbbképzése, önképzése;



az óvónők tervező, szervező, tájékozódó, ellenőrző, önellenőrző, értékelő munkája;



a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztése és ennek megfelelő pedagógiai feltételek biztosítása szükségessé
teszik a főállású logopédus és gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus alkalmazását.

Az óvónők munkáját csoportonként szakképzett dajka segíti.
A dajka az óvodai élet teljességében közreműködik, a gyerekekkel folyamatosan kapcsolatban van, felnőtt
modellként befolyásolja a nevelési légkört, a nevelés egész folyamatát.
Aktuális lehetőségek, és érdeklődés alapján továbbképzésen, szakmai rendezvényen vesznek részt, mely
megalapozza, hogy a közvetlen, aktív pedagógiai környezet résztvevői lehessenek.

3. Az óvoda rendjét, tisztaságát, balesetmentes környezet, zavartalan működést a fentieken túl karbantartó és kisegítő
dolgozók valamint óvodatitkár biztosítják. Az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak munkájával
szemben is elvárás a nevelés eredményessége érdekében a tolerancia, érzékenység, nyitottság, gyermekszeretet.
Dolgozóink tudatában vannak, hogy magatartásukkal, megnyilvánulásaikkal, minden helyzetben megbízható, hiteles
modellként szolgálnak.
4. Óvodánk eredményes nevelő munkájában nélkülözhetetlen szerepük van a speciálisan képzett külső
szakembereknek.
Óvodánk által biztosított szakemberek: logopédus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus, pszichológus.
5.

A szakmai fejlődés segítői az óvodai szaktanácsadók és óvodai szakértők.

6.

A pedagógiai munkát elősegítő közösségek:


A nevelőtestület szakmai kérdésekben az óvoda legfontosabb tanácskozó, elemző és határozathozó szerve.



A munkaközösség a belső pedagógiai fejlesztés első számú bázisa, az óvónők önképző és továbbképző
fóruma, az alkotó pedagógiai tevékenység ösztönző műhelye.

Tárgyi feltételrendszer

A nevelési program megvalósításának alapfeltétele a biztonságos, barátságos, esztétikus, gyermekközpontú és
családcentrikus óvodai környezet és tárgyi eszközrendszer. Az óvodánk külső képe, udvara és belső helyiségei a „Jó itt
lenni„ érzését biztosítják. A csoportszobákat gyermekek változó méretének megfelelő, szép bútorokkal és eszközökkel
rendezzük be. A játék és a gyermeki tevékenységek eszközeit a gyerekek számára elérhető magasságban helyezzük el.
Az udvarunkat a gyerekek játékának és sokoldalú mozgásigényének, a balesetveszély megelőzésnek megfelelően
folyamatosan és célirányosan alakítjuk ki.
A program működőképességének megtartásához a folyamatos eszközpótlás, fejlesztés, korszerűsítés elengedhetetlen.
Az óvodai eszközök beszerzésénél a nevelési, képességfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében kiemelten kezeljük:


a játéktár évenkénti, mennyiségi és minőségi bővítését;



a mozgásfejlesztő tornaszerek, játékok mennyiségi és minőségi bővítését, óvodai tornaterem építését;



udvari játékok fejlesztését, fedett terasz kiépítését;



fejlesztőeszközök tudatos vásárlását;



a zenei kelléktár korszerűsítését;



változatos ábrázolási eszközök, természetes anyagok biztosítását;



mese- és szakkönyv ellátását, szakmai kiskönyvtár létesítését;



infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazását segítő eszközök bővítését

Tárgyi feltételeink elengedhetetlen eleme a gyerekekkel közösen készített játék mely fontos szerepet kap az óvodai
tevékenységben. Elkészítésükhöz szükséges anyagokat kellő választékban biztosítjuk. Az nevelési évben folyamatos
gyűjtőmunkával újrahasznosítható anyagokat, terméseket, apró kincseket kreatív módon használunk fel munkánk során.
Az óvodánk balesetmentes, biztonságos és barátságos munkakörnyezetet nyújt az itt dolgozó munkatársaknak.
Tárgyi felszereltségünket óvodánk költségvetésén túlmenően pályázati összegekből, valamint a szülők, alapítványok,
vállalatok, vállalkozók segítő adományaival egészítjük ki.
A lakiteleki óvoda dolgozói által alapított LAKITELEKI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY a lakiteleki óvoda nevelési célját
támogatja.

Szervezeti és időkeretek
A csoportszervezés
A gyerekek fejlődését, fejlesztését az objektív és szubjektív feltételek mellett az óvodai nevelés színtere, a csoport
nagymértékben befolyásolja.
Óvodánkban a csoportokat a gyerekekhez közelálló, kedves névvel látjuk el, mely a csoporthoz tartozás érzését, érzelmi
kötődését erősíti. A csoportoknak jelképtáblájuk, zászlójuk van. A gyerekek az óvodába lépéskor az óvoda jelképével
ellátott pólót kapnak.

Csoportjaink neve és a szimbólumok:

Bóbita

Pillangó Katica

Vackor

Katica

Margaréta

Maci

Nyuszi

Napsugár

Süni

Az óvodai csoportokban a gyermekek vegyes életkorúak. Ebben a szervezési formában adódnak a leghatékonyabb
pedagógiai helyzetek és e szervezési forma a legalkalmasabb a differenciált nevelőmunka végzésére. Az óvodába lépő
gyermekek képességeinek fejlettségi szintje eltérő, ezt a különbözőséget nevelőtestületünk természetesen fogadja, és
tiszteletben tartja. Az óvónők csoportjaik nevelési feladatainak megvalósításakor élnek a módszerválasztás
szabadságával.
A program hatékonyságát az óvónő felkészültsége, rugalmassága, kreativitása, empátiája, helyzet felismerése, azaz az
egész személyisége határozza meg.
Az óvodában jelentkező gyerekek csoportba sorolásának szempontjai:


lakókörzet



szülői igények (barátok, ismerősök, testvérek, óvónő)



életkor, nem



a gyermek egyéni adottságaiban mutatkozó főbb eltérések.



hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek arányos elosztása

Az egészségesen fejlődő gyerekektől szélsőségesen eltérő problémákkal küszködő gyerekek csoportba sorolásnál
figyelembe vesszük, hogy az eltérés mely területen mutatkozik.
A sajátos nevelési igényű gyerekek csoportba való elhelyezésekor szülők, óvónők, külső szakemberek együttműködésére
építünk. A sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek csoportok
közötti arányos elosztására, a szegregáció elkerülése érdekében ügyelünk. Csoportok szervezésénél figyelembe vesszük,
hogy a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő gyermeket 2 illetve 3 főnek kell
számítani.
A napirend és a heti rend
A csoportok napirendjét és heti rendjét a csoportot vezető két óvónő alakítja ki szeptember 1 – május 31-ig terjedő időre.
A napirend kialakításánál figyelembe vesszük:


a gyerekek életkorát, fejlettségüket;



a csoport összetételét, szociális hátterét



az azonos élettérben élő csoportok tevékenység rendszerét.

Napirendünk rugalmas és folyamatos, rendszeres tevékenységekkel érzelmi biztonságot nyújt.
A tevékenységek közötti belső arány tekintetében kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a játéknak, erre fordítjuk a legtöbb
időt. Időt biztosítunk a gyerekeknek az alapos tisztálkodásra, a nyugodt étkezésre, pihenésre, a pontos, rendezett
öltözködésre. Ezzel érjük el, hogy a gyerekek ápoltak, gondozottak és kiegyensúlyozottak Lehetőséget adunk az óvodai
élet egészében az ismétlődő közös, örömteli, elmélyült tevékenységekre. Elegendő időt biztosítunk arra, hogy a
gyermekek minden tevékenységüket befejezhessék, pontosan elvégezhessék, illetve nem túl hosszú időn belül
folytathassák. Jelentősnek tartjuk e tekintetben a pihenés utáni időkeretet. A délutáni játék tevékenységek szerves része a
tartásjavító torna, tánc, ének-zene, mese, diafilm, báb, dramatizálás.
A gyerekek rendszeres időben étkeznek, pihennek, és szabad levegőn tartózkodnak időjárástól függően átlagosan 1-3
órát. A gyerekek egyéni szükséglet szerint használhatják a mosdót és a WC-t. A napirendben lehetőséget teremtünk a
biológiai és társas szükségletek kielégítésére.

A csoport szokás-és szabályrendszere megteremti az értelmes fegyelmet, ahol a gyermekek gyakorolhatják a társas
együttélés és önérvényesítés összehangolt szabályait.
Napirendünk biztosítéka a nyugalomnak és a kiegyensúlyozott csoport, illetve óvodai életnek.
Heti rendünk egy-egy projekt téma köré csoportosítva, az élményeket, tapasztalatokat, ismereteket sokoldalúan, komplex
módon feldolgozva állítjuk össze a gyermekek bevonásával.
Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a gyermek a projektben a saját napi-heti tevékenységét maga is tervezhesse.
A hetirendben a gyermeki tevékenységek száma minimum 1, melyet az óvónők saját pedagógiai céljaik megvalósítása
érdekében megemelhetnek.
Óvodánkban minden gyermek számára kötött tevékenység a testnevelés.
Mindennap mesélünk, verselünk, mondókázunk, énekelünk a gyermekekkel.
A gyermekek mindennap részt vesznek frissítő tornán.
Az óvónők feladata, hogy csoportjuk ismeretében, az adott téma kapcsán egyrészt megfelelő időtartamú párhuzamosan
végezhető, differenciált tevékenységek, másrészt a gyermekek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő,
növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások tervezése, szervezése kötött vagy kötetlen formában.
A teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek az óvodapedagógusok feltétlen jelenlétében és közreműködésével
valósulnak meg.
A heti rendet a körülményeket és váratlan pedagógiai helyzeteket figyelembe véve rugalmasan valósítjuk meg.
A nevelés nem zárul le május 31-én, ezért a nyári időszak napirendje is tartalmas. Megteremtjük a feltételeket arra, hogy
az évszak örömeit a gyerekek a szabadban élvezhessék, a napirend mozzanatait itt végezhessék. Kötetlenebb formában
változatos tevékenységeket biztosítunk, ezáltal kihasználjuk a fejlesztés lehetőségeit. A nyári napirendet és hetirendet,
szokás és szabályrendszert, óvónőkből álló munkacsoport alakítja ki, melyet egy – egy projekt téma köré csoportosítva
valósítunk meg.

AZ INNOVÁCIÓS
FELTÉTELE

PROGRAM

ALKALMAZÁSÁNAK

Személyi feltételrendszer
A óvodák innovációs programjai az adott személyi feltételek mellett megvalósíthatóak, az óvoda dolgozói közötti
fokozott együttműködés nélkülözhetetlen. Az óvónők és a dajkák a gyerekek tevékenységének tervezésétől kezdve
egészen az értékelés az időszakáig szorosan együttműködnek. A dajka közvetlenül részt vesz, olykor vezeti a gyerekek
tevékenységét. A csoportokban megvalósuló innovációs projektekbe bekapcsolódhatnak más csoportok is, közösen is
szervezhetnek programokat, melyek kiterjedhetnek az egész óvodára, sőt mind három óvodára. Ezek a projektek
nagyfokú szakmai együttműködéssel valósulhatnak meg.
Az innovációs programok alappillére a családok bevonása az óvodai életbe. A nevelési év elején felmérjük, azokat a
területeket, amelyeken számíthatunk a szülők segítségére. Olyan személyes kapcsolatot alakítunk ki minden szülővel,
melyben a szükséges mértékben megismerjük családi körülményeiket, értékrendjüket, a család szerkezetét, nagyszülők
segítségét, a szülők gyermekismeretét, a gyermek nevelésben való jártasságát, az óvodával és az óvónővel való
elvárásait. Mindezek alapján tervezni tudjuk, a projektekhez kapcsolódóan a családok tagjai hol vonhatók be az óvodai
életbe.
Az innovációs programok megvalósítását- az intézményi költségvetési lehetőségeknek megfelelően - külső szakemberek
bevonásával valósítjuk meg

Tárgyi feltételrendszer
Az innovációs programok az óvodai nevelésünk meglévő tárgyi feltételeinek maximális kihasználásával megvalósíthatók
ugyan, de ezen kívül szükség van
 a gyerekek által gyűjtött tárgyakra, anyagokra,
 a családok háztartásában jelenlévő – kölcsön adott – tárgyakra, eszközökre,
 az óvoda dolgozói által gyűjtött anyagokra, eszközökre.
Mindezek és ezeken kívül a bolti forgalomban is kapható különleges tárgyak, eszközök és anyagok nagyobb
mennyiségben szükségesek a gyerekek tevékenykedtetéséhez, kreatív munkáikhoz és a barkácsoláshoz.

A tárgyi eszközöknek megfelelő tároló helyeket alakítunk ki, oly módon, hogy a gyerekek számára könnyen hozzáférhető
legyen.
A programok sikeres megvalósítását elősegítik:
Eszköz, felszerelés

Mennyiség

Homok-víz és barkács asztal és hozzá eszközök

csoportonként1

Magnó fülhallgatóval

csoportonként1

Meseládikó

csoportonként1

Mesemondó ülőhely/ hintaszék, fotel/

csoportonként1

beszélgető-körhöz szőnyeg

csoportonként1

fényképezőgép

csoportonként1

digitális videó kamera

tagóvodai 1

Számítógép óvónői használatra

csoportonként1

Számítógép csoport használatra

csoportonként1

Kompetencia alapú programcsomag

csoportonként1

Az innovációs programok a mindenkori témáknak megfelelően, kihelyezett helyszíneken is megvalósulhatnak, melyről
a szülőket a projektek indításánál tájékoztatjuk.

Szervezeti és időkeretek
Az innovációs programok – témahetek, projektek, és modulok - vegyes életkorú csoportjainkban valósulnak meg,
amelyben egyenletes létszámban van jelen halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási és magatartási zavarral küzdő kisgyerek. A témakörök a gyerekek érdeklődésének, kíváncsiságának, életkori
sajátosságainak és egyéni fejlettségeiknek figyelembe vételével, kötött időkeretek nélkül valósulnak meg. A projektek és
témahetek indítása és zárása jelentős események a csoportok tevékenységében. A stabilitást, az érzelmi biztonságot a
gyerekek számára a napi élet során a rendszeresség és az azonos időben visszatérő tevékenységek adják. A heti rend
visszatérő, rendszerességet, szokásokat alapozó tevékenységei, lehetőséget biztosítanak a rugalmasságra. Kialakításánál
figyelembe vesszük a gyerekek életkori sajátosságát, fejlődésük ütemét, a családok sajátosságait, úgy, hogy közben
biztosítjuk a tevékenységek sokféle variációját a szabad játék alatt.

AZ
ÓVODAI
ÉLET
TEVÉKENYSÉGFORMÁI,
ÓVÓNŐK FELADATAI

AZ

A játék
A játék a legbonyolultabb és sokoldalúbb sajátos cselekvési, illetve tevékenységi forma. A játék semmi mással nem
helyettesíthető, magáért a tevékenység öröméért végzett önként választott gyermeki tevékenység, önkifejezési forma. Az
óvodánkban alaptevékenységnek tekintjük.
A gyermek játéka létforma, fejlődésének alapja. Játékának megfigyelése közben képet kaphatunk ismereteiről,
élményeiről, mozgásigényéről, beszédkészségéről, szociális és értelmi képességek fejlettségének egészéről. A gyermek
játéka tehát személyiségének tükrözője, és mint a leggyakoribb tevékenysége, fejlesztésének legfőbb eszköze.
Célunk: a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, a gyermek személyiségének kibontakoztatása. Játéktevékenységen
keresztül a közösségi magatartás, az alapvető erkölcsi követelmények elsajátítása, értelmi képességek komplex
fejlesztése az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével.
Feladataink: a különböző játékok és játékszituációk feltételeinek megteremtése, biztosítása.
A gyermeki tevékenységek játékba integrálásával a gyermekek mozgásának, érzelmi, értelmi képességének (észlelés,
emlékezet, képzelet, gondolkodás, figyelem) fejlesztése.
Társas kapcsolataink alakulásával, toleranciájuk, felelősségtudatuk, konfliktuskezelő képességük fejlesztése, ezáltal a
szociális képességek alapozása. A gyermekek fantáziájának, képzeletének, kreativitásának fejlődéséhez a lehetőségek
megteremtése.
A játék teljes mértékben eggyé szervezi az értelmi, érzelmi , és társas kapcsolatokat.

A játék alapvető feltételeinek megteremtése:
Szubjektív: Az óvónő személyisége, pedagógiai, pszichológiai, módszertani felkészültsége, empátiás képessége,
gyermekszeretete.
Objektív: Megfelelő hely, idő, eszköz, légkör, élmény.
Megfelelő helyet teremtünk a különböző jellegű játékokhoz, hogy a gyermekek otthonosan érezzék magukat és a
különböző típusú gyermekek is megtalálhassák az egyéniségüknek megfelelő helyet, elfoglaltságot egymás zavarása
nélkül. A csoportszobák belső terét a gyerekek a bútorok, játékok és eszközök egyszerű és gyors mozgatásával
játékuknak megfelelően átalakíthatják úgy, hogy ott, ha kell egyedül egy vagy több társsal is játszhassanak. Külön helyet
biztosítunk azoknak az eszközöknek amelyekből a gyerekek ötleteiket megvalósíthatják.
Elegendő időt biztosítunk az elmélyült játék kialakulására, elképzeléseink megvalósítására, befejezésére, összefüggő
időkeretben.
A nyugodt légkör a konstruktív, jó hangulatú játék elengedhetetlen feltétele az óvodapedagógus jelenléte mellett. Ennek
érdekében nagyon fontos kiscsoporttól kezdve az alapvető szokás- és szabályrendszer kialakítása, betartatása. Fontos,
hogy ne állítsunk túl sok szabályt, csak annyit, amennyi biztonságérzetet ad, segít az eligazodásban. A játék
folyamatának nyugalmát, a viselkedés formálását a gyerekekkel közösen kialakított szabályok is szolgálják.
Az eszközök kiválasztásánál a gyerekek életkori és egyéni fejlettségének ismeretén túl, fontos tudni a különböző
játékszerek fejlesztő hatását. Különös gondot fordítunk és megbecsüljük a gyerekek számára kedves, saját maguk által
vagy közösen készített játékokat, eszközöket. Az élmények feldolgozását segítik azok az eszközök, használati tárgyak,
amelyek a gyerekek családjaiból kerülnek a csoportjainkba. A cselekvési projekt tervekhez sokféle dolgot gyűjtünk a
gyerekekkel szülőkkel közösen, így a gyerekek kreativitásuknak, ötleteiknek megvalósításához könnyen találnak
megfelelő vagy alakítható tárgyat. Játékeszközök azon túl, hogy esztétikusak és megfelelnek az életkori sajátosságoknak,
speciális fejlesztő hatásúak. Olyan játékszereket biztosítunk a gyerekeknek, amelyek örömet szereznek, motiváló,
fejlesztő hatásukkal az elmélyült játék kialakulását, a gyerekek aktivitását segítik. A játék akkor válik érdekessé a
gyerekek számára, ha valamilyen helyzetbe be tudja helyettesíteni önmagát, amely által vágyait, álmait a játékban
megvalósíthatja.
Ezért igen fontos, hogy a gyerekeknek legyen élményháttere, legyen hozzá közelálló szerepmintája, amellyel érzelmileg
azonosulni tud és a játékba helyettesíteni.
A játékirányítás elvei:
- a játék folyamatát mindig figyelemmel kísérjük, utánozható mintát adunk a játéktevékenységre,
segítők, kezdeményezők, társak vagyunk.
- a fejlesztésnél figyelembe kell vennünk a játék általános sajátosságát, mely szerint az a gyerek
önként választott szabad tevékenysége.
A játék megjelenési formái:
- gyakorló játék
- szerepjáték
- konstruáló, építő játék
- szabályjáték
- barkácsolás
- bábozás, dramatizálás
Játék az udvaron. A szabadban is kedvező feltételeket teremtünk a játékhoz. Az udvaron nagyobb a hely a mozgásos
játékokhoz, de itt is fontos, hogy legyen lehetőség a nyugodtabb tevékenységekhez is (ábrázolás, homokozás,
szerepjáték). Megismertetjük őket az életkoruknak megfelelő mozgásos szabályjátékokkal, amelyeket később
önmaguktól is kezdeményezhetnek. Megfelelő eszközöket, és ha szükséges az irányítást is biztosítjuk. Megteremtjük
annak a lehetőségét, hogy a csoportszobában kedves tevékenységet a szabadban, az udvaron is folytathassák a gyerekek.
Az udvari játékban is kezdeményezők és társak is vagyunk. Az udvaron érvényesül az a feladatunk, hogy megmutassuk
melyik játékkal, hogyan, hol lehet biztonságosan játszani A gyerekek úgy készülnek fel legjobban az iskolás korra, ha
korukhoz illő játékaikban művelhetik nap, mint nap képességeiket, gondolkodásukat, ügyességüket, kiélhetik
mozgásvágyukat. Az óvodában sokat és jól játszó gyerekekből nyitott, érdeklődő iskolások lesznek, és majdan alkotó
tevékeny emberekké válnak.

Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
- Alkalmazkodnak a játék szabályaihoz.
- Le tudnak mondani egy-egy kedves játékszerről.
- Tudnak vezetni és játszótársaikhoz alkalmazkodni.
- Megfelelő tapasztalatok és élmények birtokában önállóak a játék előzetes közös tervezésében, a
szerepek kiválasztásában, a játékszerek és eszközök megválasztásában.
- A játszócsoportok tagjai között tartós és szoros kapcsolat alakult ki.
- Az óvodáskor végén konstruáló alkotásaikat már önállóan, sok egyéni ötlet alapján hozzák létre, és

A mozgás
A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája.
A gyerekek mozgásfejlettsége képet ad általános fejlettségéről, a fejlődés tempójáról.
A mozgás az óvodáskor egész időszakában jelentős szerepet tölt be gyermek mozgásfejlődésében. Ebben az életkorban a
gyermekek leginkább a mozgás, a tevékenységek által szereznek információt szűkebb és tágabb környezetükről.
Programunkban a mozgásfejlesztés az aktív nagymozgástól a finommotoros manipulációig mindent magába foglal, az
egész személyiség fejlődését elősegíti. Kedvezően befolyásolja az értelmi és szociális képességek alakulását is.
Célunk: a gyermek testi-lelki fejlődésének biztosítása, természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás
megszerettetése, egészséges életvitel, életkornak megfelelő mozgáskultúra kialakítása.
Feladataink:
A nagymozgások, szem-kéz, szem-láb koordináció, az egyensúlyérzék, finommotorika fejlesztése.
Testi képességek; fizikai erőnlét, állóképesség, ügyesség, gyorsaság fejlesztése, mozgástapasztalatok bővítése,
mozgáskészség alakítása.
Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és szociális képességek fejlesztése, társra figyelés.
Gyógytestnevelés keretein belül az egészség javítása, mozgáskorlátozott gyermek esetében konduktor, külső szakember
segítségével.
Vízhez szoktatás alkalmával az új közeghez való alkalmazkodás, otthonos viselkedés, célszerű mozgás a vízben.
A mozgásfejlesztés területei és tartalma:
-

Játék a gyermek spontán, természetes mozgása közben (csoportszoba, udvari játékok, kerékpározás,
kirándulások).
Kötelező testnevelés foglalkozások, edzőprogram és mindennapos frissítő torna.
Uszodai vízhez szoktatás.
Speciális mozgásjavító foglalkozások

A mozgásfejlesztés a játékban
Óvodánkba kerülő legtöbb egészséges gyermek szeret játszani, ugrándozni, csúszni-mászni, manipulálni, vagyis
mozogni. Fontos feladatunk, hogy megőrizzük, ha szükséges felkeltsük ezt a mozgás kedvet és tudatosan építsünk rá.
A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk ki, hogy biztosítsuk számukra a megfelelő helyet és eszközöket a mozgásos
tevékenységekre a csoportszobában és az udvaron egyaránt.
Az eszközök és a tevékenységek kiválasztásánál a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez, egyéni szükségleteihez,
képességeihez és a csoport összetételéhez igazodunk.
A gyerekek mozgás tevékenységének tervezésénél figyelembe vesszük a mozgásfejlődés szenzitív időszakaszait, mely
minden gyerekeknél egyéni eltérést mutathat:
1. szakasz: A természetes nagymozgások. Fejlesztéséhez a csúszáshoz, bújáshoz, mászáshoz szükséges eszközöket
biztosítjuk a csoportszobában és az udvaron egyaránt.

2. szakasz: A szem-kéz, szem-láb koordináció és az egyensúlyérzék. Ezek fejlesztését szolgálják a különböző célba dobó
játékok, kugli, az ugróiskola, ugrókötelezés, lépegetők, valamint a manipulációs és barkácsoló tevékenységek is.
3. szakasz: A finommotorika. Játék közben sok lehetőségünk van ennek spontán fejlesztésére: konstruálás, gyöngyfűzés,
barkácsolás stb. közben.
Az egyensúlyérzék fejlettségét mutatja, ha nagycsoport év végére minden kisgyermek megtanul kerékpározni. Ennek
érdekében rendelkezésükre áll a közlekedési játszó udvar, s a szükséges megfelelő számú, és méretű kerékpár.
A gyermekek mozgásigénye különböző. Nagyon fontos, hogy a nagyobb, aktívabb mozgást és a nyugodt tevékenységet
kedvelő gyermekek megtanuljanak egymáshoz alkalmazkodni. Ehhez elengedhetetlen bizonyos alapvető szabályok
alakítása.
A sikeres, jó hangulatú tevékenység a gyermekek számára pozitív élményt nyújt, ez újabb cselekvésre készteti őket. Így a
mozgás természetesen beépül a gyermek spontán tevékenységébe, szokássá, igénnyé válik.
Mozgáskedvük felkeltésére, fenntartására kihasználjuk a környezetünk adta lehetőségeket (Tőserdő, közeli erdők,
játszóterek, stb.).
Mozgásfejlesztés a testnevelés foglalkozásokon és a napi frissítő torna alkalmával.
A testnevelés foglalkozások anyaga az atlétikai, torna, játék jellegű gyakorlatokból tevődik össze. A játékot, a
játékosságot alapvető eszközként értelmezzük, alkalmazzuk a testnevelésben hol, mint eszközt, hol mint célt.
A testnevelés foglalkozáson teremtünk alkalmat speciális gyakorlatok alkalmazásával a testalkati deformitások
megelőzésére is (lábboltozat erősítés, tartásjavítás). Az egyes foglalkozások megtervezésénél mindig figyelembe vesszük
a gyerekek egyéni és csoport általános fejlettségi szintjét, a fejlődés ütemét.
A foglalkozásokat megelőzően mindig lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek egyéni tempójuknak,
képességeiknek megfelelően sokat gyakorolhassanak edzőprogram keretében. A foglalkozások szervezésénél fontos,
hogy a gyerekek a legkevesebb várakozási idővel folyamatosan mozogjanak.
A rendszeresen szervezett foglalkozásokon nagy lehetőség van az értelmi és szociális funkciók fejlesztésére,
kibontakoztatására.
A testnevelés anyaga nagyrészt a természetes mozgásokat tartalmazza, a nagymozgás fejlesztése kiemelt feladatunk. A
testnevelés foglalkozásokon a legtermészetesebb módon ismerkednek meg a gyerekek testrészeikkel, azok funkcióival, a
különböző testhelyzetekkel.
Kiemelt feladatunk az egyensúlyérzék, szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése Kézszalag használatával a jobb és bal
oldalának ismerete biztosabbá válik.
A motoros fejlődéshez változatos és elegendő mozgáslehetőséget biztosítunk . A finommotorikát labdás és kézi szeres
gyakorlatokkal célirányosan fejlesztjük, mivel a finommotoros koordináció az írás megtanulásának elengedhetetlen
feltétele.
Testnevelés foglalkozáson ezt természetes módon a szerek különböző fogásmódjával, kisebb testrészekkel végzett
mozgásokkal fejleszthetők.
A keresztcsatornák a bemutatott gyakorlatok szóbeli magyarázatával erősíthetők (látják-elvégzik a gyakorlatokat).
A verbális fejlesztés minden korcsoportban kiemelt szerepet kap, a foglalkozásokon előforduló új szavak, kifejezések
fejlesztik szókincsünket.
Programunkban az óvodai testnevelés szerves része a mindennapi frissítő torna is. Ezt minden korcsoportban naponta
legalább egyszer 10-15 perces időtartammal végezzük. A tevékenység napirendbe illesztése az óvónő feladata. Lehetőség
szerint a szabad levegőn végezzük.
A mozgásfejlesztés az uszodai vízhez szoktatás keretein belül.
Az uszodai vízhez szoktatás kereteiben az uszodai közeghez való alkalmazkodás, az otthonos viselkedés kialakítása a
legfontosabb feladatunk.
A vizet, mint új közeget kell megszerettetnünk a gyerekekkel, s célunk, hogy a vízben jól érezzék magukat.
Az úszás konkrét technikai elemeit hosszú és alapos előkészítés után úszómester közreműködésével taníthatjuk meg.
A vízhez szoktatás sikere döntően három tényezőtől függ:
- az uszoda, a víz mélysége, hőfoka, minősége
- az úszómester szakmai felkészültsége
- az úszómester személye, pedagógiai felkészültsége
Mozgásjavítás speciális foglalkozásokon: gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés a speciális cél érdekében alkalmazott módszerek tekintetében különül el a testneveléstől, és kevésbé
különül el eszközeit, illetve mozgásanyagát tekintve.
Speciális mozgásjavító testnevelés célja:
- a mindennapos frissítő tornán a tartáshibák, deformitások megelőzése;
- speciális mozgásjavító foglalkozáson a kialakult eltérések javítása.
Feladatai: A mindennapos frissítő tornán az óvónő feladata a lábboltozat erősítő, tartásjavító gyakorlatok beillesztése a
gyakorlatok közé megelőzés céljából.
A speciális mozgásjavító foglalkozásokon a mozgásfejlesztő óvodapedagógus feladata a rászoruló gyermekek
mozgásának, tartásának javítása.
A gyógytestnevelés sajátos elvei:
Gyógyulásuk érdekében a gyermekeknek meg kell érteniük a gyakorlatok jelentőségét. Az elvégzett gyakorlatoknak nem
a mennyisége, hanem a minősége fontos. A gyógytestnevelésben a gimnasztikának domináns szerepe van, a bemutatás és
a gyakorlás kiemelkedő jelentőségű.
A mozgásanyag összeállításánál figyelembe vesszük a várt fejlődés bekövetkezésének idejét és az egyéni elváltozásokat
A gyógytestnevelés szervezeti és időkeretei:
Óvodánkban a gyógytestnevelést az 5-6-7- éves korosztálynak szervezzük. A gyerekek a gyermekorvos szűrése alapján
fejlesztő csoportokba kerülnek. A foglalkozások 40-45 perces időtartammal szerveződnek, mozgásfejlesztő
óvodapedagógus vezetésével.

Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
- Mozgáskedvük, mozgásigényük, életük részévé válik.
- Téri helyzetekben tájékozódni tudnak, téri irányokat tudják, oldaliságuk, testsémájuk kialakul.
Mozgásukat irányítani és helyzetben tartani tudják, mozgásemlékezetük kialakul.
- Finommotorikájuk fejlettsége révén felkészültek az írástanulásra.
- Érzékelésük, észlelésük fejlettsége révén kialakul alaklátásuk, formaállandósági észlelésük.
- Önfegyelmük, fegyelmük megerősödik, képesek a szabályok betartására.
- Egészséges versenyszellemük kialakul.
- Biztonsággal mozognak a vízben.
- Átbújnak 40 cm magas egymástól 60 cm távolságra elhelyezett léc alatt.
- Szabályos gurulóátfordulást végeznek előre.
- Futó, fogó és labda játékokat óvónő irányítása nélkül is játszanak.
- 30-50 cm magas akadályt átugranak és 30-50 cm magasról leugranak.
- Labdát elkapják, legalább ötször folyamatosan a földhöz ütögetik.

A külső világ tevékeny megismerése
A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. A gyermek aktivitása és érdeklődése
során tapasztalatokat szerez a közvetlen és tágabb természeti- emberi- tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri
viszonyairól. Ismereteit tevékenységeiben is alkalmazza. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszony alakul ki a
természethez, az emberi alkotásokhoz, ismerkedik azok védelmével, az értékek megőrzésének lehetőségeivel.
Célunk:


Eljuttatni a gyermekeket olyan tapasztalatokhoz, melyek birtokában felfedezi környezetét, s életkorának
megfelelően eligazodik, tájékozódik abban.



Segíteni a gyerekeket az én és a természet illetve én és a társadalom közötti viszonyok, kapcsolatok
megértésében



A hangsúlyt a tevékenységekre és nem az ismeretekre helyezzük.



A környezet állapota iránti érzékenység, fogékonyság alakítása, a környezeti harmónia létrejöttéhez és
fenntartásához szükséges életvitel, szokások, értékrend megalapozása.



A természet, az élőlények iránti szeretet, kímélet, a szűkebb-tágabb környezet iránt érzett felelősség
felébresztése.



A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatokat, ismereteket is szerezzenek a gyermekek,
melyek alkalmasak a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyok megismerésére, felismerésére.



A kompetenciák fejlesztése során olyan helyzetek teremtése, melyben a gyermek megtapasztalja a közös alkotás
örömét, gyakorolja a szervezést, az együttműködést, felelősségvállalást, konfliktuskezelést.

Feladataink:


A környezet tevékeny megismeréséhez lehetőségeket, alkalmakat, eszközöket és elegendő időt biztosítunk.



Lehetőséget adunk minél több érzékszervvel való tapasztalásra, az élmények több szempontú felidézésére.



Megismertetjük a helyi hagyományokat, szokásokat és a tárgyi kultúra értékeit, ezek szeretetére, védelmére
neveljük a kisgyermekeket.



Megalapozzuk a természet megismerésével a természet szeretetét, a természet tisztaságának, szépségének
védelmét, hogy később természetes módon védje ezeket az értékeket.



Felfedeztetjük a minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseit.



Elősegítjük a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését.

A fejlesztés tartalma:
A külső világ megismerését egy-egy projekt téma köré csoportosítva, az élményeket, tapasztalatokat, ismereteket
sokoldalúan, komplex módon feldolgozva állítjuk össze, mely során
- a gyerekek koruknak megfelelő ismeretet szereznek társaikról, tudják nevüket, jelüket.
- beszélgetünk a gyermekekkel az óvodai életről, a velük foglalkozó felnőttek munkájáról.
- átérzik a család fogalmát, a családi összetartozást, közvetlen megfigyeléssel megismerik a családtagok munkáját, otthon
elfoglalt helyükről, korukról, lakhelyükről.
- tapasztalatokat gyűjtünk az emberi test, a testrészek, érzékszervek, ezek funkcióiról, védelméről. Különböző módokon
megtapasztaltatjuk az orvos gyógyító munkájának fontosságát.
- megfigyeltetjük az évszakok érkezését. A gyermekeket kellemes élményekhez juttatjuk a különböző évszakokban.
Sokféle módon szerezzenek tapasztalatot ahhoz, hogy felismerjék és megnevezzék az évszakok jellemző jegyeit.
Érzékeltetjük az időjárás hatását az ember, az állat és a növények életére, viselkedésére. Észrevetetjük a különböző
évszakok szépségeit. Ennek érdekében minden évszakban látogatást teszünk szűkebb és tágabb természeti
környezetünkben: lovas kocsival, vonattal, gyalog, kerékpárral, vagy lovas szánnal ahol a természet szépségét
megfigyeltetjük a gyermekekkel.
- felhívjuk a figyelmüket az általuk fogyasztott gyümölcsök, zöldségfélék jellemző jegyeire, termesztésükkel összefüggő
emberi munkára, felhasználásukra, az emberi táplálkozásban elfoglalt szükségességre.
- minden évszakban ellátogatunk a piacra.
- a gyerekek megismerik a ház körül élő, vadon élő, erdőben- mezőn élő, valamint egzotikus állatokat. Tapasztalataik
alapján felfedezik jellemző jegyeiket, felismerik kicsinyeiket, megnevezik hasznukat és felhasználásuk lehetőségét.
- séta és utazás közben megismerkednek tömegközlekedési eszközökkel. Gyakorolják a helyes gyalogos közlekedés
szabályait és a közlekedési eszközökön való helyes viselkedést.
- séták alkalmával megtanulnak tájékozódni az óvoda környékén. Ellátogatunk a közeli intézményekhez, középületekhez,
szaküzletekbe.
- tevékenységek közben megtapasztalják a környezetünkben lévő tárgyak, jelenségek színeit.
- naponta ismétlődő tevékenységekkel kapcsolva megtapasztalják a napszakokat
- lehetőséget biztosítunk környezetünk mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek felfedezésére,
megtapasztalására. Ennek érdekében végzünk összehasonlításokat, szétválogatásokat, sorba rendezéseket, méréseket,
tapasztalatokat nyújtunk a geometria körében is.
A nevelési év második felétől azoknak a gyerekeknek akik a következő tanévtől feltételezhetően megkezdik az iskolai
tanulmányaikat egyéni fejlettségtől függően matematikai tartalmú tevékenységeket tartunk. A külső világ tevékeny
megismerése témakörei az óvodai korcsoport és egyén fejlettség függvényében ismétlődnek.

A projekt témák tartalma szorosan egybekapcsolódik, a projekt lezárása után újabb projekt indul. A projektek
tervezéséhez segítséget nyújtanak a kompetencia alapú nevelés óvodai programcsomagjának ajánlásai.

Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
-

Közvetlen környezetüket ismerik, biztonságban érzik abban magukat.
Kérdésre bemutatkoznak, szüleik nevét, lakcímét tudják.
Ismerik a környezetükben élő állatokat, növényeket, ismerik a róluk való gondoskodást.
Életkoruknak megfelelő szinten kialakult ismereteik vannak az emberek, állatok, növények világáról.
Ismerik lakóhelyük – Lakitelek – nevezetességeit, a község életéből fakadó hagyományokat
Ismerik a színházlátogatás magatartási szokásait.
Kialakult igényük az esztétikus természeti környezet megóvására.
Megnevezik az évszakokat és azok legjellemzőbb jegyeit.
Az emberi testrészeket megnevezik, az érzékszervek funkcióit ismerik
Ismerik a növény szó fogalmát, fel tudnak sorolni legalább 5 növényt, tudják hogy a gyümölcs az
terem, és tudják, hogy az időjárás és a növények fejlődése között összefüggés van, felsorolnak néhány
növényekkel végzett munkát.
Környezetük szerint csoportosítják állatokat, legalább 5 állatnak megnevezik jellemző tulajdonságait.
A szűkebb és tágabb környeztükben mozgó szárazföldi, vízi és légi közlekedési eszközöket
megnevezik, és tudják hogyan kell viselkedni vonaton, buszon, autóban való közlekedéskor.
A környezetükben lévő intézmények rendeltetésével tisztában vannak.
A színek sötét és világos árnyalatait ismerik, tudják azokat emlékezetből felidézni.
A tárgyak jellegzetes tulajdonságait megnevezik, azokat összehasonlítják.
Képesek a gyerekek több térbeli kiterjedési fokozatot felsorakoztatni, összehasonlítani, a
különbségeket kifejezni.
Két kiterjedést vagy mennyiséget egymással egyenlővé, ugyanannyivá, ugyanakkorává stb. tesznek vagy
többé, kevesebbé, nagyobbá, kisebbé, alacsonyabbá, magasabbá stb. tesznek.
Környezetükben felismerik a kocka alakú tárgyakat, valamint a négyzet alakú síkidomot.
Tudnak a gyerekek 10-ig cselekvéssel látható, hallható, tapintható mennyiségeket létrehozni, képesek
mennyiségek számszerűségét megállapítani. Tudnak 10-et cselekedve ketté vagy többfelé bontani.
Helyesen használják a tő és sorszámneveket.
Megértik a pár fogalmát és önállóan képeznek párokat.
Használják a relációs szavakat.
A matematikai tevékenységüket szóban is elmondják.

Verselés, mesélés
A mese, vers ősi forrása az anyanyelvnek, értékeket, hagyományokat, szokásokat közvetít a gyermekeknek,
nélkülözhetetlen eszköze az érzelmi biztonság megteremtésének és az erkölcsi fejlesztésnek.
Az óvodai anyanyelvi és irodalmi nevelés elválaszthatatlan egymástól, a nyelv szépségének, kifejezőerejének
megismerésével, áthatja az óvodai nevelés folyamatát.
Célunk megismertetni a gyerekekkel a magyar és a külföldi gyermekirodalmat, annak gazdag mese, vers és mondóka
kínálatát, hogy általa formálódjon a gyerekek érzelem világa, értékrendje, értelme, fejlődjön ítélőképességük, esztétikai
érzékük. Célunk a magyar nyelvhasználattal, mondatszerkesztéssel, a biztonságos önkifejezés megalapozása.
Feladatunk:
Az anyanyelv megismertetése, az irodalmi érdeklődés felkeltésén túl változatos irodalmi élmények közvetítése. A
költészet és a magyar és külföldi népmesevilág, mondókák megismertetésével a beszédkészség, a szókincs, és az
irodalmi kreativitás fejlesztése

A gyermek életkorának, nyelvi fejlettségének – melyet a család szociokulturális háttere meghatároz – érdeklődésének
megfelelő beszédhelyzeteket teremtünk és irodalmi alkotásokat választunk. A népi irodalmi művek mellett helyet adunk
a klasszikus és kortárs irodalmi valamint nemzetiségi, etnikai kisebbségi műveknek egyaránt. A napi tevékenység során
többször is mondunk – a helyzethez illő - mondókákat, verset, esetleg rövid mesét. Mindennap mesélünk a gyerekeknek,
mely a gyermek mentálhigiénéjének elmaradhatatlan eleme. A mese, vers tevékenység során általában fejből mesélünk,
verselünk, kivételt képez az elalvás előtti mesélés, folytatásos történet.
Csoportjainkban állandó mesélő-verselő kuckót, sarkot, szőnyeget alakítunk ki, melynek közvetlen közelében helyezzük
el a gyermekeknek szánt mese-, verses-, és ismeretterjesztő könyveket.
Példamutató meséléssel, verseléssel sajátíttatjuk el a mese és a versmondás lényeges elemeit, mint a tekintettartás, a
verbális emlékezetet, testbeszédet, mimikát és a gesztust.
A bábozáshoz, dramatizáláshoz szükséges feltételeket egész nap folyamán biztosítjuk a gyerekeknek. Mi magunk is
többször bábozunk, dramatizálásnál szerepet vállalunk. A meséléssel, verseléssel kellemes hangulatot teremtünk,
együttes élménnyel segítjük a szocializációs folyamatot.
Ösztönözzük, bátorítjuk a gyerekeket arra, hogy képzeletüket szabadon engedve, saját meséket „írjanak", rajzoljanak
kedvenc figurákról, ismert vagy kitalált szereplőkről, esetleg közös munkával mesekönyvet készítsenek az éppen aktuális
projekthez.
A csoport és az egyéni sajátosságok figyelembe vételével részlegesen felhasználjuk a kompetencia alapú óvodai
programcsomag tématerveinek ajánlásait, valamint a Meseládikó eszköztárát.
Mese, vers tartalma:
Irodalmi nevelésünk anyagának kiválasztásakor fontos szempont , hogy minden gyermek megtalálja az érdeklődésének,
nyelvi fejlettségének megfelelő verset, mesét, azok a számára megfelelő módon történő közvetítését feldolgozását:
-

döcögtetők, simogatók, tapsoltatók, hintáztatók, vigasztalók;
egyszerűbb, de több versszakos mondókák; kiszámolók, menetelők szoknyafogók
találós kérdések, mulattató mondókák, tréfás beugratók, felelgetők, csúfolók, szólások, mondások;
rövid, rögtönzött történetek, halmozó láncmesék;
állatokról szóló népmesék, egyszerűbb majd bonyolultabb szerkezetű műmesék, tündérmesék;
folytatásos elbeszélések, történetek;
rövidebb, ismétlésekkel, refrénekkel tagolt vidám, pattogó, ritmusváltó, ringató, lépegető, táncos ritmusú,
felelgetős versek
több versszakos, természetről, állatokról, családról, gyerekekről szóló érzelmi töltésű vagy humoros versek;
dramatizálás, bábozás, állatok hangjának utánzása; a kelléktár a gyermekek ötleteinek felhasználásával készül
és bővül.
egyszerű állatokról szóló népmesék, műmesék;

Lényeges az ismétlések megnövelt száma, az alliterációk szerepe, a meséhez a hétköznapi élettől eltérő, különös
beszéddallam tartozik, ami utánozható.
A kicsik dramatizáló játéka, bábozása kimerül egy-egy szerep kiválasztásában, az ehhez szükséges kellékek felvételében,
egy-egy jellemző mozzanat eljátszásában. E korban megjelennek a kreativitás csírái.
A következő állomás a dramatizáló játék, ami nem a cselekmény végigjátszását jelenti, hanem az egyes szereplők
kiválasztását, a felöltöztetést és a szerepnek megfelelő viselkedést.
Ezt követően a résztvevők a szerepeket egymás között felosztják, kommentálják saját, vagy társuk viselkedését. Szívesen
mondanak mondókákat, rövid verseket és meséket, képesek az önálló versmondásra, mesélésre. Ezt a folyamatot a
rajzolással összekötve segítjük. Élményeik, vágyaik kifejezésére maguk is próbálnak verset, mesét alkotni.
A mese, vers tevékenység során kiemelt szerepet kap a kommunikációs, metakommunikációs készség fejlesztése, a
szókincsbővítés.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
- Kialakul igényük a könyv tisztelete iránt, azokat a napi élet során többször nézegetik, „mesélnek”
belőle.
- Az érthető, kifejező, hatásos beszédkészség alapjai kialakulnak.
- A magyar népmesei szófordulatok passzív és aktív szókincsükbe beépülnek.
- Szívesen mondanak mondókákat, rövid verseket és meséket, képesek az önálló versmondásra,
mesélésre.
- Metakommunikativ jelzéseket használnak, környezetükben jól kommunikálnak.
- Gondoskodásuk, képzeletük, szándékos figyelmük fejlődik, beszédkedvük erősödik.
- Beszédfegyelmük alakul.
- Dramatizáláskor, bábozáskor az eszközöket önállóan használják, szerepeket elosztják maguk

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
A gyermeki ábrázolás (rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézimunka) speciális játéktevékenység, melynek
során a gyermek a világról szerzett tapasztalatait érzékletes, képi úton rögzíti.
Az ábrázolás a gyermek első alkotótevékenysége. A gyermekek nagy többségénél már óvodás korban kialakul egy csak
rá jellemző képi kifejezési mód.
Az ábrázolás összetett, sokszínű nevelési, fejlesztési terület, fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének.
Célunk a tapasztalatszerzés és élménynyújtás, amelynek segítségével, a gyermek befogadóvá válik és képes lesz a
valóság esztétikai felismerésére, megvalósítására, valamint felébreszti a gyermeki kíváncsiságot, fantáziát, kreativitást.
Az ábrázoló tevékenység célja nem maga a tevékenység során létrejövő bármiféle alkotás, hanem maga az örömteli
cselekvés, az önkifejezés.
Feladataink:
Biztosítjuk a vizuális tapasztalatszerzés feltételeit, a tevékenységekhez megfelelő helyet, időt és eszközöket. Az
ábrázoláshoz szükséges anyagokat, eszközöket a nap bármely szakában a gyermekek rendelkezésére állnak, nyitott
polcokon, saját polcon, bármikor elővehetik. Oldott, jó hangulatú légkörben megismertetjük a gyermekeket az eszközök,
anyagok, technikák nevével, használat módjával.
Különböző eszközökkel, anyagokkal és változatos technikákkal fejlesztjük a gyerekek alkotókészségét, kézügyességét.
Megalapozzuk a kulturális kompetenciákat, ezen belül a hagyományos népi- és európai kultúra tiszteletére neveljük a
gyerekeket.
Felfigyelünk a kiemelkedő képességű gyerekekre, segítjük kibontakozását, kiállításokon, pályázatokon kiállítjuk
alkotásait, esetenként szakemberhez irányítást javasolunk a szülőknek.
Megismertetjük a gyerekeket műalkotásokkal és különböző népi mesterségekkel. Ezekhez szükséges speciális eszközöket
biztosítjuk./ szövőkeret, körmöcskék, agyagozó eszközök, kemence stb. /
Az ábrázolás tevékenység tartalma:
A beszoktatás hónapjaiban a gyerekek spontán érdeklődésére alapozunk, kihasználjuk az eszközök motiváló szerepét.
Megtapasztalják, hogy a kezük munkájával kézzelfoghatóan örömet szereznek maguknak, szüleiknek, óvónőiknek.
Óvodába lépéskor megismertetjük őket az eszközökkel, technikákkal, megszerettetjük velük a különböző ábrázolási
tevékenységeket.
Az alaptechnikák a rajzolás, festés, formázás, ragasztás, vágás-tépés, hajtogatás gyakorlása során felébresztjük
kíváncsiságukat, fejlesztjük fantáziájukat, bátorítjuk őket a saját ötletük megvalósítására. A gyermekeknek egyre több és
újabb technikát mutatunk be, melyet kedvükre gyakorolhatnak, ezáltal tökéletesednek azok. Folyamatosan bővítjük
eszköztárukat, hozzáférhető helyen tároljuk azokat úgy, hogy
a gyerekek a nap folyamán bármikor
tevékenykedhessenek.
A tevékenységek tervezéséhez segítséget nyújtanak a kompetencia alapú nevelés óvodai programcsomagjának ajánlásai.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
- Több ábrázolási technikát ismernek, 4-5 - öt önállóan tudnak alkalmazni, megnevezik a használt eszközöket és
helyesen, biztonsággal bánnak velük.
- Felismerik és megnevezik a foglalkozásokon alkalmazott anyagokat és eszközöket.
- Örömmel szívesen rajzolnak, festenek, mintáznak, stb. bátran alkalmazzák a színeket.
- Formaábrázolásuk változatos, a megkülönböztető jegyeket képesek hangsúlyozni.
- Emberábrázolásukban megjelennek a részformák, próbálkoznak egyszerűbb mozgások ábrázolásával.
- Esztétikai érzékük alakul, képesek a szép meglátására, véleményüket szóban megfogalmazzák természeti és
tárgyi környezetükről.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Az óvodai zenei nevelés a gyermekeket élményhez juttatja, felkelti zenei érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket,
esztétikai fogékonyságukat.
A meghallgatott zenehallgatás során a népdalok, mondókák, komponált gyermekdalok és a nemzetiségi, etnikai
kisebbség művei, alapot adnak a zenei műveltség továbbfejlesztéséhez, kulturális örökségünk megőrzéséhez.
Célunk: A gyermek érzelmein keresztül a zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadására való képesség megalapozása,
zenei kreativitás kialakítása.
Közös, örömteli énekléssel, játékkal, mozgással a gyermek zenei ízlésének, esztétikai fogékonyságának formálása, zenei
anyanyelv megalapozása.

Feladatunk:


A gyermekek zenei hallásának, harmonikus, szép mozgásának fejlesztése.



Ritmusérzék fejlesztése a mozgásélményhez kapcsolt énekléssel, zenéléssel.



A gyerekek képességeinek kibontakoztatásának segítése a zenei képességfejlesztő játékokkal, mondókákkal, és
dalokkal.



Zenei emlékezet, zenei érdeklődés fejlesztése zenehallgatással, elsősorban élő népdalok, klasszikus
szemelvények igényes, művészi, életkornak megfelelő zenei anyag válogatásával.



Néphagyományok ápolása a gyermekek életkorának megfelelő örömteli élményeket adó, cselekvésre késztető
elemek kiválasztásával.



Népi játékok életszerű, élményszerű közvetítése, mely által az éneklés, zenélés a gyermekek mindennapi
tevékenységévé válik



Zenei alkotókedv ösztönzése- a gyermeki kreativitás kibontakoztatása, tehetségek felismerése, gondozása,
szülők segítése a további fejlesztés lehetőségeinek felkutatásában.

A fejlesztés tartalma:
A befogadás ideje alatt a gyermekek érzelmi biztonságának kialakítása a legfontosabb feladat, ehhez megfelelő eszköz a
zene. A szép óvónői énekre, dúdolásra odafigyelnek a gyermekek, csendesebben beszélnek, megnyugtatja őket. Az ölbe
bújós ringatók, höcögtetők, altatók jelentősége ebben az időszakban semmi mással nem helyettesíthetőek.
Az éneklési kedv kialakítása egyszerű motívumú gyermekdalokon, népi mondókákon alapszik.
Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta spontán utánzásával.

A spontán dalolgatás, mondókázás alkalmával megindul az egyenletes lüktetés érzékeltetése, a ritmusérzék fejlesztése, a
tudatos zenei készség-képesség fejlesztés időszaka. Az egyszerű gyermekdalok, mozdulatokkal kísért dalos játékok
tanításával az örömszerzésen túl a hallásfejlesztés a cél. A zenéhez kapcsolódó mozgás a testséma kialakulását segíti, a
lüktetés érzékeltetésével a mozgás összerendezése fejlődik.
A gyerekek fejlettségének megfelelően a dalok terjedelme bővül, a fejlesztés iránya a tiszta éneklés, a hallásfejlesztés
felé mutat. A hangszerek – xilofon, furulya, metallofon – hangjának megismerése, egymás hangjának felismerése bővíti a
hangszín megismerését. Megjelenik a dalok, mondókák ritmusának kiemelése, a ritmushangszerek – dob, cintányér,
ritmusbotok – megismerése. A mozgás összerendezettsége erősödik.
Az éneklés alapvető készségének kialakulása révén a zenei anyag hangterjedelemben, ritmusban és mozgásformában is
egyre bonyolultabbá válik. A zenei anyanyelv alapozása szoros kapcsolatban van a nyelv kifejező gyakorlásával. A közös
éneklés gazdagítja a nyelvi örökséget, bővíti a szókincset. A közös éneklés és játék érzelmi telítettsége kiemelt szerepű.
Egyre erősebb ösztönzést kap az egyéni éneklés, zenélés. Hallásfejlesztés hatására a dallambújtatás, a halk-hangos
érzékeltetése is jelenik meg.
Ritmusérzék fejlesztésénél az egyenletes lüktetés automatizálása, a ritmuskiemelés, gyors-lassú érzékeltetése tartozik
feladataink közé. A gyerekek egyéni képességeinek fejlődésével a mozgás egyre összerendezettebbé válik, a lehetővé
teszi, hogy különböző tempójú és mozdulatú járásokat gyakorolhassunk. A tánc alapformáinak megismerése, igényes,
változatos zenére történő gyakorlása komplex esztétikai élményt jelent a gyermekek számára. Rövidebb népi játékok
megtanulásával, előadásával, népi darabok megtekintésével néphagyományainkat ápoljuk. A zenei nevelés a gyermek
egész létét áthatja, naponta megjelenik, hol az óvónő, hol a gyermekek kezdeményezésében, kötetlen vagy kötött
formában.
Zenehallgatás:
A zenehallgatás mélyíti az esztétikai érzelmeket, a kiválasztott anyagnak csak a művészi értéke fontos. Az
óvodapedagógus – vagy két óvodapedagógus – tiszta élményszerű énekét, hangszeres játékát, furulyázást, annak
esztétikai hatását nem múlhatja felül semmilyen gépi zene. Lemezjátszóról, magnetofonról,rádióból csak értékes, igényes
zenét hallgassunk. Alkalmanként hallgassanak koncertet a gyerekek, zenetanárok és zeneiskolások előadásában.
A tevékenységek tervezéséhez segítséget nyújtanak a kompetencia alapú nevelés óvodai programcsomagjának ajánlásai,
tématerv javaslatai.

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

-

-

-

Képességeikhez mérten 10 dalt tisztán, szép szövegkiejtéssel, megfelelő
hangmagasságban, tempótartással énekelnek csoportosan és egyénileg, elkezdeni is
tudják azokat. A dalokat szöveg nélkül, dúdolva, zümmögve is énekelik. Jelre hallhatóan
és magukban is tudnak énekelni. A dalokat felismerik jellegzetes kezdő és belső
motívumról, szöveg nélkül is.
Az egyenletes lüktetést megkülönböztetik a dal, mondóka ritmusától, ezeket mozgással,
járással, tapssal kiemelik. Visszatapsolják a kétszer 2/4 ritmusmotívumot.
Csoportosan kiemelik a dalok kettes lüktetését. Felismerik és mutatják a magasabb és
mélyebb hangok közötti különbséget három fokozatban.
Felismerik a halk és hangos hangokat, tudnak halkan és hangosan énekelni, mondókát
mondani.
Felismerik a gyors és lassú tempót, tudnak gyorsan és lassan énekelni, beszélni.
Szöveges vagy dúdolt motívumot csoportosan és egyénileg is visszaénekelnek, felelgetős
dalokat pontos válaszolással éneklik.
Megkülönböztetik a környezetük zörejhangszíneit, felismerik egymás hangját.
Érdeklődéssel hallgatják a zenét, megfigyelik a zene szövegét, a hangszereket.
Felismernek, megneveznek néhány hangszert, képről illetve a hangjáról.
Esztétikus térformákat arányosan alakítják ki, 3-4 táncmozdulatot ismernek és egyszerre
végeznek.
A dobot, a cintányért és a három szöget egyénenként kezelik, dalokat, mondókákat a
megbeszéltek szerint kísérik. Ismerik azt, hogy a különböző ritmushangszereket hogyan
kell szabályosan megszólaltatni. Gyermek xilofonon egy, három hangterjedelmű dalt
eljátszanak.
Szívesen játszanak énekes játékokat, 4-5 játékot önállóan kezdeményeznek és játszanak.

A munka jellegű tevékenység
A gyermeki munka óvodánkban természetes, rendszeres, önként végzett, aktív tevékenység.
A munka célra irányul, a gyermek személyiségfejlesztésének fontos eszköze. A játékkal és a cselekvő tanulással sok
vonatkozásban azonosságot mutat, pozitív élmények átélésével a gyerekek könnyedén, örömmel, végzik.
Többnyire külső irányítással folyik, a gyermektől belső figyelmet, kötelezettségvállalást igényel.
Az egyes munkafolyamatokat fokozatosan ismertetjük meg és vezetjük be, a munka mennyiségét fokról fokra növeljük,
olyan munkát bízunk a gyerekekre, melynek elvégzésére megerőltetés nélkül képesek. A munkavégzést a gyermekek
fejlettségének megfelelően értékeljük.
Célunk, hogy a munkavégzés során a gyermekeket olyan tapasztalatokhoz juttassuk, melyekkel a szükséges attitűdök,
készségek, képességek, fejlődnek. Gyakorlás hatására alakuljon ki a munka céljának tudata, a felelősségérzet. Váljanak
képessé arra, hogy számoljanak tevékenységük következményével.
Feladatunk biztosítani a gyermeki munka végzéséhez szükséges eszközöket, elegendő időt. A munka jellegű
tevékenységeket úgy szervezzük, hogy azok a gyerekek számára öröm forrási legyenek, fejlesszék a manipulációs
készségüket, önállóságukat, figyelmüket, akaratukat, gondolkodásukat, problémamegoldó képességüket..
Megtapasztaltatjuk a gyerekekkel, hogy a munka során környezetük megváltoztatható, széppé tehető és erre maguk is
képesek. Megismertetjük a gyerekekkel az adott eszközök használatát, nevét, a munka legcélszerűbb fogásait, sorrendjét.
Kialakítjuk a szokás és szabályrendszerét annak érdekében, hogy biztonságban tevékenykedjenek. Megteremtjük a
munka sok-sok lehetőségét, biztosítva az önálló munkavégzést. Fontos feladatunk, hogy a gyerekek megtanuljanak
önállóan dönteni, feladataikat egymás között megosztani, saját és mások munkáját elismerni, megbecsülni. A

munkavégzést nem erőltetjük. Feladatunk, a gyerekek belső motiváció kialakítása. A konkrét, reális, fejlesztő, gyerekek
életkori sajátosságához és egyéni fejlettségéhez igazított értékelés.
Munka jellegű tevékenységek területei és tartalma
Óvodánkban a gyermekek önmaguk ellátása érdekében, valamint a közösségért végeznek munkát.
Az önkiszolgálás mindazon tevékenységek összessége, melyet a testápolás, étkezés, öltözködés közben saját személyük
körüli feladatokat végzik, mint pl. asztal megterítése, terítő letörlése, öltözőszekrény, saját polc rendben tartása, ruhájuk
hajtogatása stb.
A közösségért végzett munka magában foglalja a naposságot, a környezet rendjének megőrzését, rendbe tételét, a csoport
mindennapi életével kapcsolatos alkalomszerű munkát, növény-és állatgondozást.
Naposi munka
A naposság fontos közösségi megbízatás, mely feladattudatot feltételez, figyelemösszpontosítást igényel a gyerekektől. A
naposi munka feltételeit megteremtve a tartalmát fokozatosan bővítjük, a naposok feladataikat egyre növekvő önállóság
biztosításával oldják meg.
A környezetünk ápolása.
Környezetünk megszerettetése, védelme érdekében különös figyelmet fordítunk arra, hogy a gyerekek az élő
környezetüket rendszeresen ápolják, melyet egyénenként vagy kisebb csoportban is végezhetnek. Az aktív, örömteli
tevékenységek közben is ügyelünk arra, hogy a gyermekek rendezett környezetben éljenek, maguk körül ésszerű rendet
tartsanak. Tevékenység végén korosztálytól elvárható szinten rendet tegyenek maguk és társaik után. Időnként kisebb
takarításokba is bevonjuk a gyerekeket.
Alkalomszerű munkák
Az óvoda, csoport életében vannak olyan alkalomszerű munkák, melyek időről-időre ismétlődnek, illetve néha-néha
esetlegesek. Alkalomszerű tevékenységnek tekinthető a környezet rendjének biztosítása, segítés óvónőnek, dajkának,
egymásnak, ajándékkészítés, egyéb megbízatások. Ügyelünk arra, hogy minden kisgyermek önkéntes jelentkezés vagy
megbízás alapján kapjon alkalmanként megbízatást.
Növény és állatgondozás
Megteremtjük annak lehetőségét, hogy a gyermekek figyelemmel kísérhessék, tevőlegesen gondozhassák a növényeket,
állatokat különböző évszakokban.
A tevékenységek tervezéséhez segítséget nyújtanak a kompetencia alapú nevelés óvodai programcsomagjának ajánlásai,
tématervei.

Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:

-

-

Az önkiszolgáló tevékenységet önállóan végzik: Önállóan öltöznek, ki és begombolják ruhájukat, megkötik a
szalagokat cipőfűzőt, cipőjüket letisztítják.
Környezetük rendjére figyelnek, rendben hagyják maguk után: játékokat, foglakozási eszközöket helyrerakják,
önálló szekrényeikben rendet tartanak, kiságyukban megigazítják az ágyneműt és a pizsamát, tisztálkodási
eszközeiket tisztán tartják, ügyelnek a mosdó tisztaságára.
Közösségért szívesen vállalnak munkát önként jelentkezés és megbízás alapján. Részt vesznek a terem, a
tornaterem, az udvar rendezésében.
Segítenek társaiknak, megosztják maguk között a munkát.
Munkaeszközöket megnevezik, ismerik a velük való munkavégzés folyamatát.
Feladataikat kitartóan végigcsinálják.

A tevékenységben megvalósuló tanulás

A gyermeki tevékenység összetett, sokrétű folyamat, amely során a gyerek tanul, ismeretei a cselekvésben rögzülnek. A
gyerek számára a játék, a munka és a tanulás között nincs különbség, mind három az öröm forrása lehet.
A gyerek az élete minden percében tanul és minden élvezhető perc játék a számára.
Óvodánkban a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, amely nem szűkül le az
ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és az óvónő által kialakított
környezetben, a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja.
Az óvodáskor elején a gyermekeket elsősorban érzelmeik vezérlik.
Mozgásos és manipulációs tevékenységeik közben tapasztalhatják a valóságot. Környezetükből annyit ismernek meg,
amennyit érzékszerveik felfognak.
Az óvodai tanulás folyamatában a gyermek cselekvő aktivitása, közvetlen sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás
lehetőségének biztosítása révén jutnak ismeretekhez.
Célunk a képességek olyan rendszerének kialakítása, amely révén az érzelmileg motivált, cselekvő gondolkodási szintről
eljutnak a gyermekek a fogalmi gondolkodás szintjére. A tanuláshoz való pozitív viszony a belső motiváció
megalapozása, kiemelkedő tanulási képességek felismerése, és fejlesztése. Nevelőmunkánk során célunk, hogy
megalapozzuk az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciákat, melyek a korszerű ismeretszerzést és
feldolgozást segítő módszereket tanítja, támogatja a projekt módszert.
Feladataink:
A tanuláshoz szükséges képességek megalapozásához, fejlesztéséhez érdekes, élményt nyújtó, jó hangulatú
tevékenységeket biztosítunk, sok-sok cselekvéssel, mozgással, sokoldalú érzékelés lehetőségével. A tapasztalat- és
ismeretszerzés folyamatában támaszkodunk a gyermekek önkéntelen figyelmére, kérdéseire, megfigyeléseire,
kíváncsiságukra, fontosnak tartjuk a bizalomra, megértésre épülő érzelmi kapcsolatot a gyermek-óvónő között. A
fejlődést állandó folyamatnak tekintjük, figyelembe vesszük, hogy az egyik gyermek az egyik, a másik gyermek a másik
területen fejlődik gyorsabban.
Az ismeret feldolgozás folyamatában az önálló probléma megoldás, a tévedés joga, a többféle megoldás keresése és a
kreativitás kap hangsúlyt. Az óvodás gyerek tanulási folyamatát elsősorban a megismerés, a felfedezés, másodsorban az
ismertszerzés jellemzi. Egy-egy projekttéma feldolgozásában, kutatásában akkor lesznek motiváltak, ha a tanulás tárgyát
saját kérdéseik, érdeklődésük képezi. A projektek indításánál a gyerekek ötleteire is építünk, arra keressük a választ,
hogy Mit tudnak? illetve Mit szeretnének megtudni vagy cselekedni? a témáról.
A projektek témaválasztásának alapjai lehetnek:
-

a gyerekek konkrét igényei, érdeklődésük, egy-egy tárgy, élőlény vagy jelenség, téma iránt,

-

játékhelyzetek, melyekben valamely téma gyakorisága megfigyelhető,

-

a gyerekek érdeklődésére számot tartó téma, melyről a gyermekcsoport ismerete alapján feltételezhető, hogy
felkelti és fenn is tudja tartani a gyerekek kíváncsiságát, figyelmét.

Egy-egy projekt feldolgozása olyan hosszú ideig tarthat, amíg a közös munka újat tud adni, amíg a közös tevékenység
élményt, örömöt jelent a gyerekeknek.
Minden csoportban a nevelési év során minimum egy projekt kerül tervezésre. A projektek tervezéséhez segítséget
nyújtanak a kompetencia alapú óvodai program csomagot bevezető óvónők kidolgozott projektjei, valamint a
programcsomag ajánlásai, tématerv javaslatai.
A tanulás lehetséges formái óvodánkban
- utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás és viselkedés, tanulás (szokások alakítása);
- spontán játékos tapasztalatszerzés;
- gyakori probléma- és feladatmegoldás;
- óvónő által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés;
- az óvónő által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás;
Az óvodáskorú gyermekek számára a kötetlenség a legalkalmasabb tevékenységi keret, foglalkozási forma, melyben
tudatosan és tervszerűen biztosítjuk a fejlődéshez szükséges, differenciált tevékenykedés feltételrendszerét. A kötetlen
tevékenységek alkalmával a kisebb létszámból adódóan nagyobb lehetőség nyílik a gyermekek egyéni fejlődési ütemének
figyelembe vételére.

A kötetlen tevékenység esetében a gyermek maga dönti el, hogy részt vesz-e a tevékenységben. Ügyelünk arra, hogy a
témakörökhöz kapcsolódó tevékenységekből sorozatosan ne maradjon ki egy gyermek sem. Az elkezdett
tevékenységeket érdeklődés szerint több napon keresztül is folytathatják.
Óvodába lépéstől kezdve nagy hangsúlyt fektetünk játékidőben, a kisebb csoportokban való tevékenykedtetésre, ezzel is
előkészítjük a mikrocsoportos és nagycsoportos munkaformához szükséges képességeket.
A kötött tevékenységek alapelve a játékosság, az élményt adó, oldott légkörben való cselekvés.
Az óvodai élet utolsó évének második felétől a gyermekek kötött tevékenységekben vesznek részt, hetente legalább kettő
alkalommal, ahol az önfegyelem, szándékos figyelem, kitartás, feladattudat, feladattartás, az iskola megkezdéséhez
szükséges magatartás erősödik.
Az óvónők által szervezett tevékenységek a gyerekek létszámától függően lehetnek egyéni, mikro-csoportos és egész
csoportra vonatkozó foglalkozások.

A tanulás időkeretei
A tanulási folyamat a napi időkeretben a gyermekek együttműködő képességének, feladattudatának megfelelően növekvő
időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások keretében valósulnak meg
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
- A gyerekek többsége azonosul az óvónő által meghatározott feladattal, maguk is igénylik azt.
- Kialakul bennük az az igény, hogy a kapott feladatot lelkes igyekezettel megkezdjék, egyéni
ütemben elemenkénti visszacsatoló buzdítással végezzék és sikerrel befejezzék.
- Érdeklődésüket mindvégig megtartják.
- Megkezdődik az önellenőrzés képességének alakulása.
- Különböző létszámú csoportokban páros, mikro-csoportos és csoportos foglalkozásokon –
együttműködésük kezd megjelenni.
- Feladathelyzetben társaikat nem zavarják, képesek védekezni a zavarás ellen. Késleltetett
feladathelyzetben néhány percig csöndben várnak, legfeljebb néhányszor szólnak társaikhoz,
felnőtthöz.
- Kialakulóban van szándékos figyelmük.
- Megadott szempont szerint önálló megfigyeléseket végeznek, összefüggéseket fedeznek fel.
- Élményeiket, tapasztalataikat elmondják, mások meghallgatásában önfegyelmük jó.

ÓVODÁNK KAPCSOLATAI
Óvodánk a társadalomban elfoglalt helye szerint kapcsolatban van különböző csoportokkal, szervezetekkel,
intézményekkel. Legfontosabb és legszorosabb kapcsolatunk az óvodába járó gyermekek családjával van.

A család bevonása az óvodai életbe
Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. A családi neveléssel együtt, azt
kiegészítve szolgáljuk gyermek fejlődését. Nevelőmunkánk a szülők hatékony együttműködése nélkül nem lehet teljes.
Kellő tapintattal és körültekintéssel segítjük, hogy szülői feladatukat minél eredményesebben, sikeresebben oldják meg.
A kialakított kapcsolat segít bennünket a szociális háttér megismerésében és a szükséges segítségadás módjának
meghatározásában. A hatékony együttnevelés érdekében fontosnak tartjuk a családokhoz való közeledést, melyben
kezdeményező szerepet vállalunk.

Együttműködésünk alapelvei:
- Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait, segítségnyújtásunk során a családokhoz
illesztjük a pedagógiai és szociális megoldásainkat.
- A szülők mintát látnak tőlünk a különböző nevelési helyzetekben.
- Oly módon közelítünk a szülőkhöz, hogy abból egyértelműen a segítőkészség, az együttnevelés
szándéka csendüljön ki.
- A már működő kapcsolatok mennyiségi és minőségi fejlesztésére törekszünk.
Együttműködésünk formái:
 Családlátogatások:
Az előzetes családlátogatás célja; a gyermek leendő óvónői és a szülők, valamint a gyermek megismerkedjenek
egymással a gyermek családi környezetével, és a család szokásaival már az óvodába lépés előtt.
Feladatunk a szociális körülmények felmérése, a szülők nevelési stílusának, módszereinek feltárása. A kirívó hátrányokra
felhívjuk a gyermekvédelmi felelős figyelmét.
Az egyéb családlátogatások célja; minél közelebb kerüljünk a gyermekhez, szülőkhöz. Egy tanévben legalább egy
alkalommal minden gyermeket meglátogatunk otthonukban. Veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű gyermek
esetében, ha indokoltnak ítéljük, a csoportos óvónők együttesen látogatnak a gyermekvédelmi felelőssel. Esetenként a
gyermekcsoporttal együtt a beteg gyermeket felkeressük. A szülő és az óvónő közös döntése érdekében a tanköteles korú
gyermekek fejlettségéről a beiskolázást megelőző tájékoztatás egyik módja a családlátogatás.
 Szülői értekezletek, szervezett szülői megbeszélések.
Az új szülők részére az óvodába lépés előtt tájékoztatót tartunk helyi nevelési programunkról. Alkalmanként réteg szülői
értekezletet tartunk egy adott témában érintett szülőknek (pl. logopédia, tartásjavítás, iskolába menők).
Óvodánkba járó gyermekek szüleinek nevelési évenként négy alkalommal a szülőket érintő legfontosabb témákat,
feladatokat, programokat, problémákat beszéljük meg. Meghallgatjuk a szülők véleményét, figyelembe vesszük
javaslataikat.
A találkozásoknak barátságos helyszínt biztosítunk, díszítő tárgyakat helyezünk el, esetleg vendéglátással, zenével
tesszük hangulatossá. Olyan légkört teremtünk amely közvetlen beszélgetésre alkalmas. Hangulatkeltő, interaktív
játékokkal, egymásra figyeléssel bátorítjuk a szülőket az aktív rész vételre. A csoport életéről szóló tájékoztatókat
fotókkal, videókkal, gyerek munkákkal illusztráljuk. Megköszönjük minden alkalommal a szülők projektekhez
kapcsolódó segítségét.
 Beszoktatás
Az együttnevelés és a gyermek befogadásának megkönnyítése érdekében szülőkkel való beszoktatásra teremtünk
lehetőséget. Egyéni beszélgetéseken és szülői értekezleteken segítjük a szülőket abban, hogy a családból óvodába való
átmenet során hogyan tehetik vonzóvá az óvodát gyermekük számára.
Napi kapcsolattartás a szülőkkel
A szülők folyamatos tájékoztatása érdekében a reggeli és a délutáni találkozáskor, a csoport tevékenységének
figyelemmel kísérése mellett, rövid tájékoztatásra van lehetőség. A gyermekkel a családban történt fontosabb
eseményekről is ilyenkor kapunk információt. Beszélgetéseink során a gyerekek pozitív tulajdonságait, tetteit emeljük ki,
ezek mellett a fejlesztést igénylő konkrét képességekre, tevékenységekre irányítjuk a figyelmet.


Szülők tájékoztatása az óvodai életről.

Rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket a gyermek mindennapjairól, a szervezett programokról, projektekről,
megismertetjük azok célját és az ehhez kapcsolódó feladatokat, mely esetenként a családokat is érint kérés formájában.
Ennek alkalmas módjai: a szülői hirdető-fal, csoport újság, hírlevél, óvoda újság, települési újság, honlap, projektnap.
Szülői hirdető fal: a csoportszoba mellet elhelyezett hangulatos, érdeklődést felkeltő hirdető, mely tájékoztatja szülőket a
csoportban történt eseményekről, tevékenységekről, várható programokról. Hangneme barátságos, egyszerű, jellemző rá,
hogy gyorsan áttekinthető és mindig aktuális.
A csoport újság, hírlevél: személyhez szóló, a projektváltás időszakához kapcsolódó, a nevében is a csoportra utaló újság,
hírlevél. Hangneme, stílusa illeszkedik a mindennapok hangulatához. Tartalmazza a projekt tapasztalatait, az új projekt
témáját, célját, feladatait, a képességfejlesztés főbb elemeit, tájékoztatást a várható programokról, aktuális köszönet
nyilvánításokról, és azt is, hogy miben kérjük a szülők segítségét a következő projektben.

Az óvoda újság: havi rendszerességgel megjelenő újság, mely az óvodában történt és várható eseményekről tájékoztatja a
szülőket. Megjelennek benne a nevelést és képességfejlesztést segítő írások, szülői szervezet hírei, születésnapos
gyerekek névsora,. Gyermekrajzokkal színesítve köszönetek, és segítség kéréseket is tartalmazhat.
Települési újság: a településen megjelenő újságban megjelentetünk olyan óvodai híreket, projekteket amelyek széleskörű
érdeklődésre tartanak számot. A szülők ezen az úton is fontos információkhoz jutnak.
Honlap: a települések és az iskolánk honlapján folyamatosan jelentetünk meg óvodai híreket, projekteket, melyeket
fotókkal esetleg videókkal színesítünk.
Projekt nap: az aktuálisan megvalósuló projekt egy napjára meghívjuk a szülőket a gyerekek tevékenységének
megfigyelésére, vagy az együttes tevékenységre, ahol tájékozódhat a projekt előrehaladásáról.. Ez a nap lehet a projekt
zárása is.
 Nyílt napok
A gyermek óvodai fejlődésének megfigyelésére biztosítunk lehetőséget egy nevelési évben két napra, valamint óvónővel
egyeztetett időben.
 Közös programok, ünnepek
A család és az óvoda közötti kapcsolatot az óvodán belül és kívül szervezett programok, ünnepek közös élményével
erősítjük.
Hagyományos programjainkat a szülői érdeklődés és aktivitás tartja életben, melyen a szülők a gyerekekkel együtt
vesznek részt.
Őszköszöntő,

Tavaszi kertészkedés

Nyílt nap a nagyszülőknek,

Tős-túra

Luca nap,

Édesanyák köszöntése

Farsang

Iskolába menők búcsúztatása

A programokat a hagyományos és az adott csoportra jellemző elemek is színesítik.
A szülői igényekre is épülő zenei, irodalmi, mozgás programok szervezését támogatjuk legyen az képességfejlesztő vagy
tehetséggondozó program.
 A csoportban való szülői részvétel: a csoportokban futó projektekbe való szülői, nagyszülői bekapcsolódás kiváló
lehetőség a családdal való kapcsolatunk erősítésnek. Hívjuk a szülőket közös tevékenységre, amelyben a szülő mint
természetes résztvevő kapcsolódik be a csoport életébe, érdeklődésének, tudásának, ügyességének megfelelően
bemutat a gyerekeknek olyan dolgokat amit ő tud, vagy olyan eszközöket ami neki van. Várjuk a szülőket olyan
csoport eseményre is amit valamelyik szülőnek szeretnénk megmutatni. A közös tevékenységeket mindig az óvónő
irányítja. A csoportba való bekapcsolódás módját közösen beszéljük meg a szülőkkel.

Családsegítés, gyermekvédelem

A társadalmi folyamatok nem kívánatos hatása és egyéb okok miatt a család funkciói sérülhetnek.
Ezekben az esetekben kellő tapintattal és körültekintéssel segítjük a családokat, hogy minél
eredményesebben teljesíthessék feladataikat. A hátrányok csökkentése, kompenzálása érdekében az
egyéni bánásmód keretei között nagyobb érzelmi biztonságot és mentális támogatást nyújtunk a
veszélyhelyzetben élő gyermekeknek és szüleiknek.
Gyermekintézmény lévén természetes, hogy az egyéni sorsokkal való törődés, a családgondozás, az
elesettek segítése fontos feladatként jelenik meg programunkban. Kötelez erre még ennek a munkának
hosszú hagyománya, szükségessége, másrészt az a társadalmi közeg, amelyben az idejáró gyermekek
élnek.
Ezen körülmények be is határolják gyermekvédelmi munkánk célját és feladatát.
Célunk, hogy feltárjuk mindazon körülményeket, amelyek a gyermekek fejlődését hátrányosan
befolyásolják.
Feladatunk, hogy óvodánkba járó gyerekek családi helyzetével megismerkedjünk, a felderítő lap
kitöltésével státuszát megállapítsuk. Problémás esetben a gyermekvédelmi felelőssel közösen kijelöljük a
segítségadás módját a hátrányok csökkentéséhez, a családgondozás és az egyéni bánásmód keretei között.
Elveink, mindenekelőtt a család tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése, és ezzel együttesen a

gyermek iránti felelősség ébrentartása. Személyes kapcsolat kialakítása azon családokkal, akik segítséget
kérnek, vagy láthatóan segítségre szorulnak.
A titoktartási kötelezettség minden, családokat érintő kérdésben érvényesül.
Gyakorlatunkban a gyermek családi körülményeinek figyelemmel kísérése, fejlődésének követésével
együttesen történik. Az elakadás feltárásának folyamatában megjelenik a családi nevelés feltérképezése is
A megfelelő kommunikatív viszony kialakítása a szülővel ebben a szakaszban a későbbi megoldások
alapvető feltétele. A szülő nyitottsága, vagy zárkózottsága határozza meg a probléma közös megoldását.
Amennyiben a közvetlen viszony kialakulását valamilyen körülmény akadályozza, úgy az óvodán belül
kiemelt személyes törődéssel és fejlesztéssel igyekszünk a gyermek fejlődését segíteni. Amennyiben a
szülő együttműködését sikerül elnyernünk, úgy az óvodán belüli törődés kiegészül a családi, vagy külső
nevelési tanácsadó segítséggel.
A fentiek, a nevelőmunka során valamennyi óvónőnek feladata.
A gyermekvédelmi munka koordinálását gyermekvédelmi felelős látja el.
A gyermekvédelmi felelős feladata: a gyermekvédelmi esetek feltérképezése, a feladatok koordinálása,
(egyéni esetmegbeszélések révén), a gyermekvédelmi szempontból szükséges nyilvántartások vezetése, az
intézkedésekről adatszolgáltatás, környezettanulmányok készítése, az intézményi étkezési térítési díjak
csökkentésekre javaslat tétel. Kapcsolattartás az önkormányzat Szociális Bizottságával, megválasztása
esetén annak munkájában aktívan részt vesz. Képviseli az óvodás korú gyermekek érdekeit. Kapcsolatot
tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekvédelmi eseteket írásban jelenti az óvodavezetőnek.
Pedagógiai munka koordinálása a gyermekvédelmi esetekben, valamennyi csoportban.
A gyermekvédelmi felelős minden évben egy alkalommal értékeli az elvégzett munkát, az ügyek
intézéséről az óvoda vezetőjének folyamatosan beszámol.
A legsúlyosabb esetekben történik meg a veszélyeztetett nyilvántartásba vétel, melynek során a
gyermekjóléti szolgálattal szorosan együttműködik.
Nyilvántartásba vétel szempontjai:
súlyos anyagi nehézséghez kapcsolódó elhanyagoló nevelés
elhanyagoló neveléshez kapcsolódó testi-lelki bántalmazás
súlyos érzékszervi károsodás, illetve tartós betegség
A hátrányos helyzetben lévő családok segítése egyrészt, a személyes kapcsolat kialakítása révén ügyeik
intézésében való együttműködést jelenti, másrészt a térítési díjkedvezmény megadásának
kezdeményezését.
A gyermekvédelmi munka feladatai, lényege rendkívül szerteágazó, röviden, tömören nehezen
meghatározhatók, hiszen az olvasott szöveg nehezen tudja visszaadni a humánum, a segítőkészség, a
megértés, a támaszadás, a szeretetpótlás napi jelenlétét. Leginkább azon gyermekek szeméből olvasható,
akik a béke, az egyenlőség, a szeretet szigetét megtalálják az óvodai napokon.
 Szülői képviselet
Óvodánkban a szülők képviseletét a Szülői Szervezet látja el, amely Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik
és gyakorolja a szülők jogait.

Szakmai kapcsolataink
Bölcsőde a lakiteleki tagintézményben működik.
A bölcsőde az óvodába lépés előtti intézményes nevelés színtere, hasznos információt ad a gyermek óvodáskor előtti
fejlődéséről. A bölcsőde-óvoda közötti jó szakmai kapcsolat a gyermek fejlődését szolgálja. A bölcsődéből érkező
gyermek már nem először szakad el a szüleitől, az elválás már szokott esemény. Az óvodában találkoznak új és
ismeretlen környezettel, felnőttekkel, gyerekekkel ezért az óvodába lépés pillanatától kezdve számukra is megteremtjük a
nyugalmat és biztonságot.
Feladataink: A gyermekek óvodába lépését megelőzi az óvónők látogatása a bölcsődei közösségben, megismerkedünk a
gyerekekkel, megfigyeljük tevékenységüket. Ezt követően a bölcsődéseket több alkalommal vendégül hívjuk óvodánkba,
ahol ismerkednek az óvodai környezettel.

Óvodánkba érkezés napján a bölcsődébe járó gyerekeket együtt fogadjuk és gondozónőikkel közösen várjuk a
gyermekeket, megkönnyítve ezzel a szülőtől való elválást.
A beszoktatás idején több alkalommal visszalátogatunk a bölcsődébe, az érzelmi kötődéseket fokozatosan elégítjük ki.
Beszoktatás végén tájékoztatjuk a gondozónőket a gyerekekről szerzett tapasztalatainkról.
Az iskola az óvodai nevelés után fontos fejlődési lépcsőfok a gyermek életében. Az óvodából az iskolába történő
zavartalan átmenet érdekében az iskolai pedagógusokkal, lehetővé tesszük, hogy a gyermekek pozitív élmények útján
megismerkedjenek az iskolával.
A hatékony együttműködés érdekében megismerkedünk az iskola Helyi Pedagógiai Programjával. Megteremtjük annak
lehetőségét, hogy a tanítók minél teljesebb képet kapjanak óvodánk mindennapi életéből, iskolára előkészítő munkánkról.
Biztosítjuk, hogy minél több alkalommal meglátogassák az osztályukba jelentkező gyerekeket, megismerhessék őket
óvodai tevékenység közben. Tájékoztatást adunk a gyerekek fejlődéséről, a várható nehézségekről.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyerekek kellő fejlettséggel, érdeklődéssel, örömmel induljanak az
iskolába. Minden évben rögzítjük az óvoda-iskola közötti átmenet programját.
A gyerekek érdekében fontosnak tartjuk pedagógiai, nevelési törekvéseink összehangolását.

Kapcsolatunk a fenntartóval és az önkormányzatokkal
A fenntartó meghatározza és egyetértésével biztosítja az alapfeladatokon felüli programok költségeit, mely mögött
érezhető az óvodai nevelés támogatása, segítése. Az önkormányzatok hivatali dolgozóival kapcsolatunkat konstruktivitás
kölcsönös megbecsülés és tisztelet jellemzi.

További kapcsolataink
Pedagógiai
intézményei

szakszolgálat

Gyermekvédelmi szervezetek
Egészségügyi ellátás
Közművelődési Intézmények

Egyházak
Civil szervezetek

Gyermek
élelmezés

Tanulási Képességet vizsgáló Szakértői Bizottság
Nevelési Tanácsadó
Logopédiai ellátás
Gyógytestnevelés
Gyermekjóléti Szolgálat
Családsegítő
Gyermekorvos
Védőnő
Fogorvos
Művelődési Ház
Könyvtár
Népfőiskola
Ciróka Bábszínház
Múzeumok
Történelmi egyházak
Lakiteleki Óvodáért Alapítvány
Polgárőrség
Karitatív szervezetek
Nyugdíjas Klub
Nagycsaládosok Egyesülete
Sportegyesületek stb.
Élelmezésvezető

Kapcsolataink igen széleskörűek, általában egy-egy esemény mentén felerősödnek, majd elcsendesednek.
Kapcsolatainkban kezdeményezők, együttműködők vagyunk, mindig a gyermekek érdekeit tekintjük elsődlegesnek, a
nevelési feladatok sokoldalú megoldására törekszünk.

ÓVODÁNK SZAKMAI DOKUMENTUMA
Megjegyzés

A pedagógiai munka dokumentumai
1 Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
2. Óvodánk Pedagógiai Programja

Ötévenként felülvizsgáljuk

3. Óvodánk működési terve

Éves terv

Óvodai csoport dokumentuma
Csoportnapló:

09. 01. – 05. 31.-ig és 06. 01. – 08. 31.-ig

1. A napirend, hetirend

Éves terv

2. Csoport szokás- és szabályrendszere

2 hetes időkeretben készül

3. Eseményterv, programterv
- események, ünnepek, kirándulások, mozgásés sportprogramok, óvoda-család közös
tevékenységei
4. Ütemterv, foglalkozási terv.

2 hetes időkeretben készül

- tevékenységek, kezdeményezések:
Anyaga, képesség fejlesztés,
szervezeti forma

Projektnapló

A projektnek megfelelő időkeretben készül.

Szűrések, mérések csoport összegzéseinek dokumentumai

5

évesek

körében További
egyéni

mérések
probléma

kötelező

esetén

DIFER

BENDER A

Kanizsa teszt

GUDENOOCH

Logopédia

Szindelár

Gyógytestnevelés

Delacato
GMP

Gyermek fejlődésének dokumentumai.
Anamnézis lap

Óvodába lépéskor a szülő tölti ki

Fejlődési napló
Folyamatosan vezetjük
aktuális fejlettség
Félévkor és évvégén minden gyerek egyéni
szűrések, mérések eredményei
fejlettségének értékelése
szociometria
megfigyelések, tapasztalatok
/ befogadás és a napi megfigyelések
tapasztalatai, szükség esetén a családlátogatás
tapasztalatai /

3. Egyéni fejlesztési terv

Halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési
igényű gyerekek, beilleszkedési, tanulási, és
magatartás zavarral küzdő gyerekek,

4 Szűrések, mérések egyéni dokumentumai

5 évesek
kötelező

körében További mérések egyéni
probléma esetén

DIFER

BENDER A

Kanizsa teszt

GOODENOUGH

Logopédia

Szindelár

Gyógytestnevelés

Delacato
GMP

5.. Egyéb dokumentumok:
- orvosi vizsgálatok eredményei
- Szakértői bizottság, Nevelési tanácsadó
véleményei
- rendkívüli családi v. óvodai események
- betegségek stb.
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MELLÉKLETEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM
I. számú melléklet

Egységes óvoda-bölcsődei nevelés és gondozás
szakmai programja

PEDAGÓGIAI PROGRAM

Bevezetés
Az egységes óvoda-bölcsődei nevelési programunk szorosan kapcsolódik óvodai nevelési
programunkhoz.
A nevelési célok, a nevelés alapelvei, a tevékenységi formák hasonlóak, az életkori sajátosságokat,
a gyermek centrikusságot, az egyéni bánásmódot és a differenciálást figyelembe véve. A bölcsőde
és óvoda azonos nevelési elképzeléseket, értékeket közvetít.

Gyermekkép
A gyermek egyedi, egyszeri, mással nem helyettesíthető individum és szociális lény egyszerre. A
gyermek, fejlődő személyiség, akinek életkoronként és egyénenként változó testi és lelki
szükségletei vannak. Fejlődését az öröklés, az éves, a spontán és tervszerű környezeti hatások
együttesen határozzák meg. A gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe
meghatározó személyiségének szabad kibontakozásában.

Egységes óvoda-bölcsődekép
Az egységes óvoda-bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végzi. Azoknak a második
életévüket betöltött gyermekeknek a nevelését - gondozását vállalja, akiknek szülei valamilyen ok
miatt nem tudja biztosítani a napközbeni ellátását, illetve szociális vagy egyéb ok miatt szükséges
az intézményi gondozás.

Az óvoda-bölcsődei nevelés - gondozás célja
A gyermekek egészséges testi és lelki szükségleteinek kielégítése a gyermekközpontú empatikus
légkörben.
A kisgyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
Az egységes óvoda-bölcsődei nevelés - gondozás a családi neveléssel együtt biztosítja a gyermek
fejlődését, tiszteletben tartva a családi nevelés elsődlegességét. Az egységes óvoda-bölcsőde a
nevelés - gondozás elveinek megvalósítása érdekében gondoskodik az érzelmi biztonságot nyújtó
derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról. Gondoskodik a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységről
különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékra és mesére, tevékenységeken keresztül az
életkornak megfelelő műveltségtartalmak közvetítéséről.

Az óvoda-bölcsődei nevelés - gondozás alapelvei
A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, a óvoda-bölcsőde kiegészítő
szerepet tölt be. Tiszteletben tartjuk a gyermek személyiségi és emberi jogait, a családi nevelés
elsődlegességét.
 A nevelés és gondozás egységének elve.
A nevelés, a gondozás minden tevékenységében megjelenik.
 Az egyéni bánásmód elve
Minden gyermek más, az életkori és egyéni sajátosságaik figyelembevételével segítjük
fejlődésüket.
 Az állandóság elve
A gyermekek személyi- és tárgyi környezetének állandósága növeli érzelmi biztonságukat, a
bölcsődés kor után továbbra is ugyan abban a csoportszobában maradnak a gyermekek az óvó
nénikkel, dajka nénivel és pajtásaikkal.
 Az aktivitás, az önállóság segítésének elve
A biztonságos, szeretetteljes környezet, a gyermekek igényeinek kielégítése, a feléjük irányuló
empátia, a tevékenységükhöz biztosított eszközök fokozzák az aktivitás és az önállóság iránti
vágyat, a tőlük egy évvel idősebb társaiktól is „ellesve" önállósodhatnak.
 A pozitívumokra támaszkodás elve
A nevelés alapja a gyermek pozitív megnyilvánulásainak támogatása, segítése, elismerése.
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 Az egységes nevelő hatások elve
Nevelőmunkánkban egységességre törekszünk, a napi tapasztalatokat folyamatosan megbeszélve segítjük egymás munkáját.
 A rendszeresség elve
A napirend, a rendszeres ismétlődés biztonságérzetet nyújt a gyermekeknek.

Az óvoda-bölcsődei nevelés
feladatai

- gondozás

Kiemelt feladatok:
 Napközbeni kisgyermekellátás
 Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása-nevelése, korai fejlesztése, fejlesztő
felkészítése
 Gyermekélelmezés szervezése- HACCP program szerinti működés
 Magas színvonalú gondozó-nevelőmunka biztosítása az ellátottak számára
Részletes feladatok:
 Az egészséges életmód, egészséges testi fejlődés elősegítése
Az egészséges életmód kialakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. A fejlődéshez
szükséges az egészséges és biztonságos környezet megteremtése. A szükségletek egyéni igény
szerinti kielégítése.
Az étkezésben az egészséges táplálkozás irányelveit érvényesítjük, a napi négyszeri, változatos
étkezés során.
A gyermekek mozgásigényének kielégítése s közben a mozgásfejlődés elősegítése nagymozgást elsegítő eszközökkel
A napirend is az egészséges életmódra nevelést szolgálja.
 Az érzelmi nevelés és társas kapcsolat
A gyermeki személyiséget az érzelmei határozzák meg így elengedhetetlen, hogy a gyermeket a
bölcsődében érzelmi biztonság, derűs környezet és szeretetteljes légkör vegye körül. Ezt a
személyi állandósággal, a saját gondozónővel biztosítjuk. Fontos, a fokozatos az egyéni
igényekhez igazodó befogadás, beszoktatás a szülő, szülők jelenlétével.
A gondozónő és a gyermekek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat
alakuljon ki.
A nyitottság, empátia és tolerancia tovább fejlesztéséhez segítséget adunk, hogy a gyermekek
társas kapcsolataikban megtanulják az együttélés szabályait
 Értelmi nevelés, a megismerési folyamatok fejlődésének segítése
A óvoda-bölcsőde változatos tevékenységeket biztosít, építve a gyermekek érdeklődésére,
kíváncsiságára.
Tapasztalatok útján ismereteket szerezhet önmagáról, tárgyi-, természeti-, és társadalmi
környezetéről.
Segítjük a gyermekek önállósági törekvéseit, aktivitását és kreativitását, fejlődésüket támogató
- bátorító figyelemmel követjük.
Ebben az életkorban a gyermekek legfőbb tevékenysége a játék, így minden értelmi nevelés a
játékba ágyazottan jelenik meg. Közös tevékenységeink során élményeket, viselkedési és
helyzet - megoldási mintákat nyújtunk.

 Anyanyelvi nevelés
Az anyanyelv, a kommunikáció kiemelt jelentőségű, figyelünk, hogy a gyermek beszédkedvét
felkeltsük és fenntartsuk.
A gyermekek beszédértését választékos szóhasználattal, sok beszélgetéssel, ritmusos
mondókák mondogatásával, énekléssel és meséléssel fejlesztjük. Szókincsüket a napi tevékenységek során folyamatosan gyarapítjuk.

A program alkalmazásának feltételrendszere
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Csoportalakítás
 Az 5 bölcsődés korú gyermekkel azonos csoportba járó óvodás korú gyermek száma
maximum 15 fő lehet.
 A csoportalakításnál arra törekszünk, hogy a gyermekek közti korkülönbség minél
kevesebb legyen.

Személyi feltételek
 2 óvodapedagógus
 1 gondozónő, aki a nevelés egész időtartama alatt jelen van
 1 dajka
A gondozónővel és óvónőkkel kapcsolatos elvárásaink:
 Nagyfokú empatikus készség
 Magas színvonalú szakmai tudás
 Gondozónő és az óvónő, mint modell
 Tudatos és összehangolt pedagógiai munka a gondozónő és az óvónők között
 Nyugodt csoport légkör biztosítása
 Segítsék a játékban adódó konfliktus helyzetek megoldását.

Tárgyi feltételek:
 A folyosón megfelelő méretű gyermek öltözőszekrények és padok találhatók.
 A gyermekek ruháját, pelenkáját, ágyneműjét a szülők hozzák a kicsiknek.
 A fürdőszobában dobogóval biztosítjuk, hogy a bölcsődés gyermekek is megfelelően
tudják használni a mosdókat.
 Zuhanytálca, pelenkázó szekrény, gyermekfürdőkád, bili található, hogy a gondozónő
megfelelően elláthassa a gyermekeket.
 Fogmosó pohár - törölköző tartó és tükörrel felszerelt fürdőszoba áll a gyermekek rendelkezésére.
 A csoportszobában bölcsődei asztal és öt szék található.
 Nyitott játékpolcon a korosztálynak megfelelő játékok, mozgásfejlesztő játékok
 Kialakítottunk pihenősarkot, hogy szükség esetén a gyermekek használhassák
 A bölcsődés és kiscsoportos korú gyermekek részére a játszóudvar egyik részén, elkülönített, mobil és rögzített mozgásfejlesztő eszközök, homokozó található az árnyékos fák
alatt.
 A gyermekeknek napi négyszeri étkezést biztosítunk a bölcsődés gyerekeknek megfelelő
evőeszközökkel, tányérokkal, poharakkal,.
Óvoda-bölcsődei tárgyi feltételei elősegítik a gyermekek nevelését gondozását. A óvodabölcsődei csoportba járó gyermekek játékeszközeit gondosan válogatjuk meg, hogy a
gyermekek életkorának, az egészségügyi és pedagógiai szempontoknak megfeleljenek. A
játékok könnyen tisztíthatók, fertőtleníthetők legyenek, balesetet ne okozzanak.
Játékkészletünk változatos és alkalmas legyen a gyerekek különböző tevékenységeihez. A
játékokat a gyermekek által elérhető helyen, fajtánként csoportosítva helyezzük el.

Óvoda-bölcsődei napirend
A jól szervezett, folyamatos, rugalmas napirend megteremti a megfelelő nevelés - gondozás
feltételeit. A biztonságérzet, a kiszámíthatóság megadja az aktivitás és önállósodás lehetőségét.
Napirend
6.30 8.00 8.30 közben

8.30
8.30
11.30

- gyermekek érkezése, szabad játék, közben
- reggeli
- játék, felkínált tevékenységek a szobában vagy a szabadban,
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9.45 10.00 -

10.00
10.30

- tízórai
- testápolás ( pelenkacsere, WC használat, kézmosás )

11.30 -

12.00

- ebéd

12.00 14.30 14. 50 -

14.30
14. 50
16. 30

- pihenés, alvás
- uzsonna
- szabad játék, gyermekek hazabocsátása

Az óvoda-bölcsődei élet tevékenységi formái
A gondozás
Célunk:
A gyermek testi szükségleteinek kielégítése.
Bensőséges, kétszemélyes helyzet a gondozónő és a gyermek között. Közben érzelem gazdag,
kommunikációs kapcsolat kialakítása.
A szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermekek aktívan részt vehessenek
a gondozási helyzetekben. Lehetőséget adunk a próbálkozásra, folyamatos segítő, támogató
figyelemmel.
Elegendő időt adunk a gyakorlásra (tisztálkodás, öltözködés, evés), az egyes mozzanatok
megtanulására
A játék
A játék a gyermekek önkéntes tevékenysége, melyben feldolgozzák élményeiket, vágyaikat,
közben sok tapasztalatot, ismeretet szereznek, és személyiségük sokoldalúan fejlődik. A játék a
gyermekek elsődleges tevékenysége.
Együtt játszunk a gyerekekkel, játékba ágyazottan megjelennek a tevékenységek.
A játék fejlődés folyamata:
A játék alapja, kezdete a csecsemők manipulációja. A bölcsődés korú gyermek fő tevékenysége a
gyakorló játék, mely másfél éves kortól alakul ki. Ezt a játékot a funkció öröméért gyakorolja,
különböző mozgásokat, műveleteket utánoz.
Két éves kor körül megjelenik az én tudat. Az „én akarom", „én idézem elő" a játékban is
megfigyelhető.
Három éves korban a gyerekek szeretnének hasonlítani a környezetükben lévő felnőttekhez,
utánozzák őket, elkezdenek szerepet játszani.
Bölcsődés korú gyerekeinknél a gyakorlójátékot tarjuk a legfontosabbnak, mert változatosan lehet
alkalmazni.
A hang és beszéd gyakorlása fokozza beszédkedvüket, gyarapítja szókincsüket. Ezt rövid
mondókák mondogatásával, kitalált szöveggel, játékos mozdulatok ismétlésével végezzük. A
mozgást gyakorló játék során egy - egy mozgás műveletet ismételnek, a sikeres végrehajtás az
öröm forrása.
Eszközzel való játszás közben rakosgatják, tologatják a tárgyakat, gyakran mozgással kísérve.
Ezekből, a tevékenységekből alakul ki az építő és konstruáló játék.
Alkotó játék során megtapasztalják a különböző anyagok tulajdonságait (víz, papír, gyurma,
homok...) fejlődik képzeletük, kreativitásuk, sok ismeretet, tapasztalatot szereznek. Óvodabölcsődei csoportunkban biztosítjuk a gyermekek számára a megfelelő játékokat, de mind emellett,
számukra a csoportban dolgozó felnőttek személye a legfontosabb. Ők biztosítják a játékhoz
szükséges légkört, ha kell ötleteket adnak, segítséget nyújtanak, tudatos játék irányítással
kapcsolódnak be a minden napi játékba.
A mese - vers - ének
Az anyanyelvi nevelés területei a mesélés, verselés, éneklés.
A ritmus, a mese, az ének és a mozgásigény természetes megnyilvánulás, mint a játékkedv.
A mesét a képzelődés, a belső képteremtés teszi élménnyé.
A hétköznapitól eltérő hangzású beszéd, dallamát lejtését, tagolását, dinamikáját tekintve erősebb
benyomást tesz, képzeletbeli és valóságos játékra serkent vagy csak megnyugtatólag hat.
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A választott mondókák, versek, énekek összhangban vannak a játékkal, témájukban vagy
hangulatukban igazodnak hozzá.
A képeskönyv egyben játékszer is, a gyerekek számára mindig hozzáférhető.
Tárgyképeskönyvek, szöveges lapozgatók, természeti képeskönyvek vagy szépen illusztrált
mesekönyvek, mind a gyerekek anyanyelvi fejlődését szolgálják.
A mesélés, verselés, éneklés megjelenési formái:
 közös képeskönyv nézegetés során
 mondókázás ölbeli játékokkal
 versek, énekek a hangulat fokozására
 mondókák mozgásos játékokhoz
 énekes körjátékok játszása
 éneklés ritmus hangszerek használatával
 csendes mesehallgatás naponta kétszer
 délelőtti játék elcsendesítéséhez
 elalvás előtt
A tanulás
Ebben az életkorban a tanulás az egész nap folyamán a gondozónő, óvónők, és a gyerekek közös
tevékenységei közben valósul meg.
A tanulási folyamatban a gyermekek szokásait, készségeit, képességeit alakítjuk. A gyermekek
megfigyelhetik környezetüket, feladatokat oldhatnak meg, és tapasztalatokat szerezhetnek.
A tanulási folyamatban a gyerekek kíváncsiságára, érdeklődésére építünk.

A fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére
A gyermek belső érése a családi nevelés és a óvoda-bölcsődei nevelési - gondozási folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége a bölcsődéskor végére eléri az óvodai élet megkezdéséhez
szükséges fejlettségi szintet.
Ruhadarabjaikat megnevezik, kis segítséggel le és felveszik.
Segítséggel kezet mosnak, szobatiszták. Önállóan étkeznek.
Ismerik testrészeiket, megnevezik azokat.
Biztonsággal járnak, futnak, szívesen mozognak, guggolnak, ugrálnak, tornáznak.
Finom mozgásaik folyamatosan fejlődnek, képesek apróbb játékokkal játszani.
Próbálkoznak a ceruzafogással, rajzolással, festéssel, szívesen gyurmáznak.
Beszédfejlődésük eltérő szinten van, de képesek kommunikálni a felnőttekkel és társaikkal.
Ismerik a legfontosabb megszólítási szabályokat, köszönnek, helyesen alkalmazzák, a kérem és a
köszönöm kifejezéseket.
Rövid verseket, mondókákat, dalokat felidéznek.
Rövid mesét végig hallgatnak.
Ismerik a nevüket.
Könyvnézegetés közben felismerik a látottakat.
Játéktevékenységekben képesek együttműködésre társaikkal és a felnőttekkel.
Megjelenik az aktív társas viselkedés első formája az összedolgozás.
Az összedolgozás során kialakulhat a munkamegosztás, így lehetőségük lesz kisebb szerepjátékok
eljátszására. Ez jó alap az óvodai szerepjátékok kibontakozásához.

Az óvoda-bölcsőde kapcsolatai
Kapcsolat a családdal
A óvoda-bölcsőde a családi neveléssel együtt biztosítja a gyermekek fejlődését. A családdal való
együttműködés formái változatosak, folyamatosan keressük az együttműködés lehetőségeit. A
kapcsolattartás formái:
 személyes kapcsolattartás, írásos tájékoztatás
 szülői megbeszélések
 közös programok, nyílt napok, ünnepek, gyermekhét
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 családlátogatás
 fogadóóra

Befogadás - beszoktatás Nevelőtestületünk arra törekszik, hogy az újonnan érkező
kisgyermekeket egy befogadó intézmény várja.
Minden egyes gyermek igényeit, testi-lelki szükségleteit figyelembe vesszük. A befogadás
személyes, egyénhez igazodó, differenciált.
Fontos, hogy a gyermekek anya vagy apa jelenlétében ismerkedjenek az óvodai környezettel,
társaikkal, óvó nénikkel, gondozó nénikkel, dajka nénivel.
A gyermekek behozhatják kedves játékaikat, tárgyaikat, amelyek megnyugtatják, egészen addig,
ameddig ennek szükségét érzik.
Fontos feladataink, melyek elősegítik a zökkenőmentes beszoktatást:
 Családlátogatás alkalmával olyan információk gyűjtése a gyermekről, amelyek figyelembe
vételével az óvónő, gondozónő alkalmazkodni tud a gyermek igényeihez.
 A saját nevelő rendszert biztosítunk, a gyermekeket gondozónőjük szoktatja be.
 A felnőttek egyénisége sugározzon nyugalmat, szeretetet, természetes elfogadást - a
gyermek érezze, hogy mindig jut számára elegendő idő, törődés, hogy természetes
érdeklődése, gondolkodása megnyilvánulhasson.
 Bizalomra épülő kapcsolat kialakítása a szülőkkel, mely a gyermekre is jó hatással van.
Bármikor hozzák a gyermeket, időt kell szakítani arra, hogy a gondozónő megtudja a
gyermekkel kapcsolatos - előző napi, éjszakai, reggeli - történéseket, problémákat. Ha
ismeri ezeket, a gondokat, akkor bánásmódját elfogadóan ehhez tudja igazítani.
 A gyermekek reggeli fogadása a szerint történjen, ahogy a gyermek igényli.
 A gondozónő olyan módszereket és bánásmódot alkalmazzon, amely leginkább megfelel
az egyes gyermek igényeinek.
 Sajátos igények kielégítése.
 Egyéni szokásrend figyelembe vétele.
 Fontosabb legyen a biztonságérzet megteremtése, hogy a gyermek jól érezze magát.

A óvoda-bölcsőde kapcsolata más intézményekkel
 egészségügyi intézmények: háziorvos, védőnő
 gyermekjóléti szolgálat
 módszertani bölcsőde
Óvoda-bölcsőde szakmai dokumentumai:

Egészségügyi törzslap
Csoportnapló
IX-es számú adatlap

Fejlődési napló
Üzenő füzet
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II. számú melléklet

Bölcsődei nevelés és gondozás szakmai programja

PEDAGÓGIAI PROGRAM

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS – GONDOZÁS SZAKMAI ALAPPROGRAMJA
Az általános emberi, etikai alapelvek,
Az ENSZ. „Egyezmény a gyermekjogairól" c. dokumentumban rögzítettek,
A pszichológiai és a pedagógiai kutatások eredményei,
A 0-3 éves életszakasz meghatározó szerepének elismerése,
A bölcsödéi gondozás, nevelés története alatt felhalmozódott értékek,
A bölcsödéi ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata, figyelembevételével határozza meg a
bölcsődékben folyó gondozó-nevelő munka szakmai alapelveit, melyek érvényesek a speciális
csoportokra és a szolgáltatásokra is, a sajátosságaiknak megfelelő kiegészítésekkel. Ezeknek az
elveknek az elfogadása és a gyakorlatban való érvényesítése a bölcsödé gondozó nevelő
munkájának minimum követelménye.
Általános rész
A lakosság demográfiai adatai

Lakitelek lakosainak száma 2007. évben 4686 fő volt. A lakosságszám folyamatosan növekvő
tendenciát mutat. A gyermekek száma 2002. évtől folyamatosan növekszik, ezzel arányban a
bölcsődébe íratott gyermekek száma is, amelyet mutat, hogy 2002-ben még csak 20 fő, 2008-
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ban már 38 fő kisgyermek volt a bölcsőde létszáma. Ez összefüggésben van azzal, hogy a
település népességszáma az elmúlt 10 év során folyamatosan növekedett, ami annak
köszönhető, hogy a születők száma minden évben meghaladja az elhunytakét, valamint annak
is, hogy a településre évről évre mind többen költöznek be, akik között sok a fiatal,
gyermekeket nevelő család
A

Szivárvány

Óvoda

és

Bölcsőde

szerkezeti

felépítése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. §. (1) bekezdésében
meghatározott közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, azon belül a 6. (óvodai
nevelés) és 8. (szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) pontjában előírt helyi önkormányzati
feladatokat - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2. §. (3) bekezdésben és 4. §.1./a
pontjában meghatározott köznevelési alapfeladatot – figyelemmel a 74. §. (2) bek-ben foglaltakra - valamint
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 14. §. (2) bek. b.,
pontjában, a 42. §.-ában meghatározott gyermekjóléti alapellátást – 3 önkormányzat, Tiszaug, Nyárlőrinc és
Lakitelek Önkormányzatai társulási keretek között, a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
megnevezés alatt, magasabb színvonalon látja el.
Az Önkormányzatok által alapított Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes ÓvodaBölcsőde és Óvoda, rövidített nevén: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde) fenntartója a Társulás. A Lakiteleki Tagintézmény 2 részből áll, az Óvodákból (régi és új),
valamint a Bölcsőde, melyek közös igazgatásúak, egymástól szakmai szempontból függetlenek, önállóan
működnek.

Bölcsőde bemutatása
Bölcsődénk a mai helyén 1998 október 01-től üzemel. Ha vissza tekintünk már az 50-es
években büszkélkedhetett Lakitelek bölcsődével. Majd 1990-ben az akkori képviselő testület
döntése alapján a bölcsőde telephelye megváltozott,és az óvodához integrálták. Szakmailag
önálló maradt. Sok szép évet töltöttünk el az óvodánál. Abban az időben az engedélyezett
gyermeklétszám 20 fő volt,. Tapasztalat volt és tény, hogy állandó túlzsúfoltság volt az
intézményben. .De az itt dolgozó kisgyermeknevelők hivatás tudata, és szeretete ellensúlyozta
a problémát. Ekkor a dolgozói létszám 6 fő volt. 2008-ban lehetőség adódott DAOP pályázat
beadására ami a bölcsőde bővítésére irányult. Ezt a pályázatot megnyertük, és 2010-ben a
bővítés meg is valósult. Ebben az intézményben méltó módon gondozhatjuk-nevelhetjük
Lakitelek kisgyermekeit Így a gyermek férőhely létszám is megemelkedett, ami maximum 48
főig tölthető fel. A dolgozói létszám is bővült 5 fővel. Nagy lépés ez a bölcsőde életében
,hiszen így minden kisgyermeket fel tudunk venni. Tekintettel arra is , hogy Lakitelek üdülő
körzet is, többen települnek be a Tőserdei üdülő részre. A kisgyermekeket 1 éves kortól
vesszük fel, mivel tejkonyha nem működik. Az itt töltött időt igyekszünk legjobb tudásunk
szerint megszervezni .Az üdülő övezet által nyújtott lehetőségeket,séta, fürdőzés, kirándulás
fontosnak tartjuk kihasználni Fontosnak tartjuk a szülővel történő fokozatos beszoktatást.
Szükséges ez a kicsi gyermek számára, hogy apró lépésekben váljon el a szülőtől, szokja meg
az itteni szokásokat, fogadja el a kisgyermeknevelőt, gyermektársait. Megnyugtató a szülő
számára is hiszen így betekintést kap a bölcsőde életéből. Tapasztalja, hogy gyermeke míg ő
távol van mennyi mindent „tanul”, mennyi játékkal játszhat.. Minden itt dolgozó hitvallása,
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hogy az általunk gondozott-nevelt gyermekek a mindennapjaikat szeretetteljes, nyugodt
légkörben éljék át.
A mottónk: MINDENT A GYERMEKÉRT!.
A bölcsőde definíciója, funkciói
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő - 20 hetestől - 3 éves korú
- gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a
gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a
bölcsődében. Amennyiben még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését
követő augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében. (1997. XXXI. tv. 42. § (1) )
A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel,
játszócsoport, gyermekhotel működtetésével, házi gyermekfelügyelet és gondozás
biztosításával, játék- és eszközkölcsönzéssel, gyermekétkeztetéssel is segítheti a családokat.
Bölcsőde pedagógiai hitvallása
Biztonságérzetet nyújtó, érzelem-gazdag környezet kialakítása, melyben a gyermek saját
képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt aktív játék örömét, mely képessé teszi a
későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre, élmény és fantázia világa gazdagodhat, és
kialakulhat az esztétikum iránti érzékenysége.
A bölcsődei nevelésben nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek egyéni
sajátosságához és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti. Ebben a folyamatban nincs
kiinduló és elérendő fejlettségi szint, hiszen a bölcsődei felvételnek sincsenek tanult fejletségi
kritériumai (pl.: nem kell tudni önállóan enni, szobatisztának lenni, beszélni stb.).
Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a körül ölelő világra nyitott,
érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. Ezen tulajdonságok
megszerzése közben sajátíthatják el a társadalmi együttélés alapvető szabályait, mely a
későbbiekben segíti a társadalomba való beilleszkedésüket. Az élet első éveiben ezt csak az
egyéni fejlődési ütemükhöz igazodó fejlesztéssel lehet elérni.
A bölcsődei nevelés – gondozás célja
A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése családias, derűs légkörben, fizikai
és érzelmi biztonság megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermek
kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési
minták nyújtásával biztosítva a gyerekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos
tevékenységet. A nevelőmunkánk az érzelmi biztonság segítségével elősegíti a gyermekek testi,
értelmi és szociális fejlődését.
Legfőbb törekvésünk, hogy biztosítsuk a gyerekek 1 éves kortól 3 éves korig történő
folyamatos, egymásra épülő gondozását, nevelését, fejlesztését.
Célkitűzésünk a 0-3 éve korú gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének biztosítása a
törvény által kötelezően előírt alapellátás keretein belül. A család segítése érdekében a szülők
munkaideje alatt biztosítjuk gyermekeik számára a harmonikus, kiegyensúlyozott biztonságot
nyújtó gondoskodást. Mindezt higiénikus, esztétikus, inger gazdag környezetben.
A bölcsődei nevelés – gondozás alapelvei

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete

A gyermek nevelése elsősorban a család joga, és kötelessége.
A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség
szerint erősítve vesz részt a gyermek gondozásában, nevelésében illetve szükség esetén
lehetőségeihez
mérten
törekedve
a
családi
nevelés
hiányosságainak
kompenzálására,korrigálására. Mindezek értelmében fontos tehát a szülők számára lehetővé
tenni a tevékeny, különböző szinteken és módokon megvalósuló bekapcsolódást a bölcsőde
életébe.

PEDAGÓGIAI PROGRAM
A gyermeki személyiség tiszteletének elve
A gyermeket - mint fejlődő személyiséget – a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb
segítségigény/ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg.
A bölcsődei nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki
személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, szociális és kognitív kompetenciák
fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben
tartásával.

A nevelés és gondozás egységének elve

A nevelés és gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás
szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei,
lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre.

Az egyéni bánásmód elve

A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, megbecsülése,
a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása az egyes
élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése.
A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a
gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát,
hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. Fontos, hogy a bölcsődébe járó
gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is,ha
lassabban fejlődik, akkor is ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az átlagos
fejlődéstől, ha sajátos nevelési igényű, ha viselkedése bizonyos esetekben különbözik a
megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető. A kisgyermeknevelő elfogadja, tiszteletben tartja
a gyermek vallási, nemzetiségi/etnikai , kulturális …stb. hovatartozását, és a lehetőségek
szerint segíti az identitástudat kialakulását és fejlődését, segíti a saját és a más kultúra és
hagyományok megismerését és tiszteletben tartását.

A biztonság és a stabilitás elve

A gyermek személyi-és tárgyi környezetének állandósága („ saját” kisgyermeknevelő rendszer,
felmenő rendszer, csoport –és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a
tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához.
A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések
tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események
sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét.
A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a
változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. A biztonság nyújtása
természetszerűleg magában foglalja a fizikai és pszichikai erőszak minden formájától való
védelmet is.

Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve

A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató,az igényekhez igazodó
segítése, az önállóság és az aktivitás tevékenység-specifikusságának, fizikai és pszichés
állapottól függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia
fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat.
A biztonságos tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése, a
próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek meghallgatása, véleményének
figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása a
bölcsődei nevelés-gondozás egyik kiemelt feladata.
A kisgyermeknevelő az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatásával, az
egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a
tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedési formákkal való próbálkozások
bátorításával segíti a tanulást.

Az egységes nevelő hatások elve

A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben.
Eredményessége érdekében fontos,hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek- a közöttük lévő
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személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásávalkompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő
szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, öntevékenységének
alapvető értékek, erkölcsi normák és célok tekintetében
gyakorlatukat egymáshoz közelítsék.
1. 7. A bölcsődei nevelés-gondozás feladatai

a gyermek elfogadásában, a
fizikai és érzelmi biztonság és
biztosításában egyetértsenek, az
nézeteiket egyeztessék, nevelői

A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, a
fejlődés elősegítése.

Az egészséges testi fejlődés elősegítése
a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése,
a primer szükségletek egyéni igények kielégítése,
az egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alap-vető
kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése.

Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése
derűs légkör biztosításé a bölcsödébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése,
illetve csökkentése, a gyermekek segítése az átélt nehézségei feldolgozásában,
a kisgyermeknevelő, gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásának segítése,
a társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság,
empátia és tolerancia fejlődésének segítése,
megteremteni a lehetőségét a kisgyermeknevelővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére.

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése
a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosítása.
az Önálló aktivitás és kreativitás támogatása, ismeretnyújtás,
a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kisérése, megerősítése, a gyermek
igényeinek igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és
helyzet-megoldási minták nyújtása.

Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások
Játszócsoport

A csoporton belül, vagy külön játszócsoport kialakításával a gyermekeket az édesanyákkal
együtt is fogadhatják a nap egy bizonyos szakában a bölcsődék abból a célból, hogy a szülők
együtt játszanak gyermekeikkel az intézmény által megteremtett kedvező körülmények között.
Játszócsoport beindítására igény mutatkozik, ugyanakkor működtetésének feltétele a
megnövelt személyi és tárgyi eszköz állomány.
Sószoba
A sószoba kialakításával a z egészséges gyermekek prevenciója, a légzőszervi megbetegedésben
szenvedő gyermekek gyógyítása érhető el. A szolgáltatás kialakítása kedvező körülményeket
teremt a gyermekek egészségmegőrzésére.
Ellátási körzeten kívülről érkező gyermekek fogadása
Az intézménynek biztosítania kell a lehetőséget Lakiteleken kívülről érkező gyermekek
befogadására, nevelésére és gondozására, ezzel is elősegítve a munkavállaló édesanyák
gyermekeinek a harmonikus, kiegyensúlyozott gondoskodást.
Kapcsolattartás a szülőkkel:
A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről. A
tájékoztatás mindig Őszinte, hiteles, személyes hangvételű, etikai szempontból megfelelő. Az
érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó.
A kapcsolattartás formái:
 beszélgetések érkezéskor és hazamenetelkor,
 családlátogatás
 szülői értekezletek,
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szülőcsoportos megbeszélés
üzenő füzet,
nyílt napok,
közösen szervezett programok,
hirdetőtábla.

Családlátogatás:
Célja: A családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek otthoni környezetben való megismerése.

A kisgyermeknevelő:
ismerje a családlátogatás jelentőségét,
a családlátogatáson hivatásának megfelelően viselkedjen,
a szülők felé hitelesen képviselje azt, hogy a családlátogatás előnyös a gyermek szempontjából.

Szülői értekezlet
A szülői értekezletet a bölcsőde dolgozói szervezik, minden nevelési évben kettő alkalommal.
Szülőcsoportos megbeszélés
Csoportonként, saját kisgyermeknevelővel, igény szerint, de legalább kétszer nevelési évente
Üzenő füzet
Használata folyamatosan történik. Ebbe a szülő is bejegyez fontosabb kéréseket, valamint
tájékoztatást ad a gyermek távolléti idején történt eseményekről. A kisgyermeknevelő a
beszoktatásról készít bejegyzést, valamint a gyermek egy-egy, a fejlődése során elért változásról
(pl. szobatisztaság, beszéd, mozgás, játékfejlődésről) valamint a törzslapon vezetett fontosabb
változásról és a negyedévenkénti értékelésről ad írásos tájékoztatást.
Nyílt napok
Évente egyszer, júniusban nyílt napokat tartunk az óvodánkhoz hasonlóan, ilyenkor az
érdeklődő családok jönnek el gyermekükkel, hogy megnézzék, megismerhessék a bölcsődei
életet, nevelési-gondozási munkánkat, ha a későbbiekben szeretnék gyermeküket bölcsődébe
íratni. Rövid írásos ismertetőt adunk a szülőknek a bölcsődei felvétellel és a szolgáltatások
ismertetésével, amit otthon is elolvashatnak. A kisgyermeknevelők bemutatják a szülőknek a
csoportokat és helyiségeket, játékeszközöket, mesélnek a napirendről, a szakkisgyermeknevelői rendszerről, közös játszásra invitálják a gyermekeket és a szülőket. Ez a
négynapos program már évek óta hagyomány.
Közösen szervezett programok
Évenként 4-5 alkalommal közös programot készítünk a családokkal. Ilyen a Farsang, a Húsvét,
a Mikulás, a Karácsony, az utolsó bölcsődében töltött nap, a Gyermeknap.
Beszoktatás /adaptáció/ - szülővel történő fokozatos beszoktatás:
A szülővel történő beszoktatás módszere a bölcsődei gondozó-nevelő munka egyik fontos
feladata/mert a családdal való együttműködést helyezi előtérbe.
Az anya, vagy apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, megkönnyíti az új környezethez való
alkalmazkodását. A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi
kötődés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában. Jelentősen megkönnyíti a
beilleszkedést a bölcsődei közösségbe.

A szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerének feltételei:
a bölcsődevezető és kisgyermeknevelő korrekt tájékoztatással teremtse meg az együttműködés
feltételeit.
a szülő részéről a módszer elfogadása és együttműködő részvétele,
a beszoktatás időtartama a gyermek alkalmazkodásának segítése érdekében legalább
két hét.
a beszoktatás első hetében az anyával együtt, a második héten már az anya állandó jelenléte nélkül,
rövidebb, majd fokozatosabban emelt idővel.
A beszoktatás első hetében az anya gyermekével valamennyi gondozási műveletet elvégzi és a
kisgyermeknevelő ezeket megfigyeli,
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A gyermek együttműködésétől függően a kisgyermeknevelő az első napokban is kísérletet tesz
gondozási művelet elvégzésére az anya jelenlétében.
A harmadik-negyedik naptól a kisgyermeknevelő fokozatosan veszi át az anyától a gondozási
Műveleteket,
A gyermek ébrenléti ideje alatt az anya rövidebb-hosszabb ideig távozhat a csoportszobában.
Az alvás jelenti a beszoktatás alatt a legnagyobb nehézséget, ezért az anyának az altatás ideje alatt
elérhetőnek kell lennie.
egy kisgyermeknevelőhöz egy időben csak egy gyermek kerül be-szoktatásra, hogy az adott
gyermekkel tudjon foglalkozni.
a gyermek bölcsödéi életének kialakításánál, a szakmai elvek megszabta kereteken belül
figyelembe kell venni az otthoni szokásokat,
a beszoktatás során a kisgyermeknevelőnek az egész családot, nem „csak" a gyermeket kell'
segítenie.

"Saját gondozónő" rendszer:
A „saját-gondozónő" rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik a bölcsődei csoportban. A
15/1998 (VI.30.) NM rendeletnek megfelelően a csoport gyermekeinek egy része /6-7 gyermek/
tartozhat egy kisgyermeknevelőhöz, mely gyermeklétszám-kisgyermeknevelő létszám arány a
rendszer jó működésének záloga. A kisgyermeknevelő a nevelés-gondozás mellett figyelemmel
kíséri a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket. Ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat.
A saját kisgyermeknevelő szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe és a bölcsődébe járás egész
időtartama alatt a kisgyermeknevelője, /felmenőrendszer/. A „saját gondozónő" rendszerben több
figyelem jut minden gyermekre. Számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit,
szokásait, elsősorban a „saját" gondozónő segíti át őket a bölcsődei élet során adódó
nehézségekben.

Gyermekcsoportok szervezése
A bölcsödében négy gyermekcsoport működik. Három maximum 14 fő gyermekkel, egy csoport
létszáma pedig 12 fő. Alapelv, hogy: a gyermek a bölcsődébe járás teljes időtartama alatt
ugyanabban a gyermekcsoportba járjon.

Napirend
A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek
kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja biztosítani,
megteremteni a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és önállóság lehetőségét. A
napirenden belül az egyes gyermekek igényeit úgy alakítjuk ki, hogy közben a csoport életében is
áttekinthető rendszer legyen. A gyermekek tájékozódhassanak a várható eseményekről,
kiiktatódjon a várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítjaA napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, de befolyásolják azt az
évszakok, az időjárás. Kialakításának további feltételei a személyi állandóság, a tárgyi feltételek, a
munkaszervezés, a kisegítő személyzet Összehangolt munkája. A kisgyermeknevelők munkarendje
a gyermekek napirendjének alapján készül el.
A napirendet minden év július 31-ig kisgyermeknevelői értekezleten felülvizsgálják a
bölcsődevezető és kisgyermeknevelők.

Bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei
A bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a gyermek szabadaktivitás
igényének és kompetencia érzésének erősítése.
Gondozás
Bensőséges, interakciós helyzet kisgyermeknevelő és gyermek között, melynek elsődleges célja
a gyermek testi szükségleteinek kielégítése.
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A szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek aktívan vehessen részt a
gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a
kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait a felnőtt
megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza. Lényeges az elegendő idő biztosítása, mivel az
Önállósodási folyamat hosszú gyakorlást igényel.
A felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott
jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására. A gondozás
(öltözködés, tisztába tevés illetve a WC- használat, kézmosás, étkezés) és a játék a bölcsődei
élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben a lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti
igényének és kompetencia érzésének erősítése. A kisgyermeknevelő fontos feladata, hogy a
bölcsődébe kerülő kisgyermekekkel meleg, szeretetteljes odaadással segítse a fejlődését.
Figyelembe kell venni a kisgyermek életkorát, fejlettségét, egyéni sajátosságait. Az egyéni
bánásmód lehetőséget ad a kisgyermeknevelőnek a gyermek napi hangulatát, a fizikai és
pszichés állapotát is figyelembe venni. Minden gyermek részére fontos az, ahogy megfogja a
kisgyermeknevelő, hogyan mosdatja, pelenkázza.
A játék
A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és szociális fejlődést.
A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek biztosításával és nevelő magatartásával támogatja az
elmélyült, nyugodt játék tevékenységet, a kreativitást. A gyermek igényeit és a helyzettől
függően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival
színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére is. A többi
gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát nyújt,
segítve a szociális képességek fejlődését- A játék nemcsak azért kitűnő talaja a fejlesztésnek,
mert általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek, hanem azért is, mert a játék közben
ismerkedik, ill. megismeri az őt körülvevő környezettel, majd időben előrehaladva kiélheti,
kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat, az őt érő
élményeket. A játék tehát olyan komplex tevékenységforrás, melyet a kisgyermeknevelőnek
tudatosan kel felhasználnia a nevelés folyamatában, célja eléréséhez. Nagyon fontosnak tartjuk
az olyan hangulatok, inger gazdag tárgyi lehetőségek megteremtését, melynek hatására a
gyermek spontán játéka, tevékenysége önmagától beindul. Ettől függetlenül szükség van a
kisgyermeknevelő által kezdeményezett vagy irányított játéktevékenységre is, hiszen a játék
kicsiben maga az élet – megtanít a környezetünkhöz való alkalmazkodásra –, éppen ezért az
életre nevelés a játék segítségével teljesedhet ki.
A kisgyermeknevelő feladatai a játékkal kapcsolatban
Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése.
A napirenden belül elegendő eszköz, idő, és hely biztosítása.
Igény szerint kezdeményezés, és szerepvállalás a játékban.
Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek(együttjátszás) biztosítása.
A gyermeki játék önállóságának biztosítás

A Gyermekek gondozása, fejlesztése
A felvétel rendje
Bölcsődébe felvehető: minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják
biztosítani a napközbeni gondozását. Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról kiemeli olyan kisgyermek felvételi lehetőségét, akinek szociális- vagy
egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával
a körzeti védőnő
a háziorvos, házi gyermekorvos
a szakértői és rehabilitációs bizottság
a szociális ill. családgondozó
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a gyermekjóléti szolgálat
a gyámhatóság is kezdeményezheti.

Bölcsődénk a családban nevelendő, 1. életévét betöltött gyermekek napközbeni ellátását
szakszerű gondozását, nevelését végző intézmény. A gyermek 3. életévének betöltése után a
gondozási-nevelési év végéig / aug. 31-ig/ maradhat a bölcsődében. Ha nem érett az óvodai
nevelésre abban az esetben tovább gondozható, a 4. évének betöltését követő aug. 31ig./1997. Tv. 42§ (1) /.
A bölcsőde felvesz minden olyan helyzetben lévő kisgyermeket, akinek szülei nem tudják
biztosítani az otthoni ellátást. A gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló
1997.évi XXXI. Törvény kiemeli olyan kisgyermekek szociális vagy egyéb ok miatt a felvételi
lehetőséget, akinek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.
Mindazon családok igénybe vehetik a bölcsődét, akiknek szükségük van arra, hogy napközben
mások gondoskodjanak gyermekeikről: a dolgozó, hivatásukat gyakorló, a GYES mellett
munkát vállaló, a gyermeküket egyedül nevelő, a tanuló szülők.
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával a körzeti védőnő, a házi
gyermekorvos, a szociális, illetve családgondozó is kezdeményezheti. A bölcsőde két
gondozási egységen belül négy csoportban működik
A Lakiteleki Bölcsőde alapítója Lakitelek Nagyközség Önkormányzata. Az Intézmény jogállása
szerint helyi részben önálló önkormányzati költségvetési szerv, feladatát gyermekjóléti
alapellátás feladatkörben végzi.
Gyermekek elhelyezési módja a bölcsődében
A bölcsőde jól megközelíthető intézmény. Az intézmény két gondozási egységből áll. Karban
tartott bekerítek kiskertben, levegőzhetnek a bölcsődések.
Bölcsődei férőhely: 54 fő.
Ellátottak köre: 1- 3 éves korig (indokolt esetben 4 év)
Ellátási terület: Lakitelek, Tiszaug, Nyárlőrinc és közigazgatási területe
Csoportonkénti megengedett gyermeklétszám: 14, illetve 12 fő.
Az intézmény minimum nyitvatartási ideje: 10,5 óra.
A bölcsődei működés rendjét a “Házirend” szabályozza. A bölcsőde munkanapokon napi
10,5 órában működik /reggel 6.30 órától este 17 óráig/.
A gyermekek nevelését-gondozását megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező szakemberek
végzik. A gyermekek korának megfelelő egészséges étkezés biztosítva van. A
kisgyermeknevelő elengedhetetlen segítsége a technikai dolgozó, munkájukat a technikai
dolgozók segítik. A Bölcsőde egy éves kort betöltött gyermekeket fogad, mivel nincs
biztosítva tejkonyha és a fürdőszobák sem alkalmasak csecsemők befogadására.
Kisgyermeknevelőink munkájukat hívatásnak tekintik. A legújabb szakmai módszerek
szerint dolgoznak, ezáltal fejlesztik a gyermekek kreativitását, alkotókészségét. A természethez
közelítve spontán ismereteket nyújtanak. Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való
kapcsolattartást, egyéni, csoportos megbeszéléseket. A jobb feltételek /játék, bútor/
biztosítása érdekében megragadunk minden pályázati lehetőséget. A gyermekek egészséges
fejődését a bölcsőde orvosa figyelemmel kíséri.
A bölcsődei nevelés – gondozás tárgyi feltételei
A bölcsőde helyiségei
A bölcsődébe járó gyermekek napjuk nagyobb részét az intézményben töltik. Nem mindegy
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tehát, hogy milyen tárgyi környezet veszi őket körül. Céljaink eléréséhez mindennapjaink jó
komfortérzetéhez hozzátartozik a jó tárgyi ellátottság.
A gyermekek által használt helyiségek
Csoportszobák
A helyiségek alapterülete természetes megvilágítású és közvetett káprázat mentes forma legyen,
falai világos, meleg színűek, bútorzat fénytelen legyen, a gyermekek fejlettségét követve kell
kialakítani. A helyiségeknek mosható, fertőtleníthető, tartós melegpadló burkolata legyen. Az
oldalfalat 1.30 m. magas ütés- és kopásálló fertőtleníthető burkolattal kell ellátni. Az előírt

alapterület 4 négyzetméter/fő. A bútorzat alkalmazkodjon a gyermekek méreteihez,
tevékenységi formáihoz, minőségileg, esztétikailag változatos és gazdag legyen.
Gyermeköltöző
Felszerelése feleljen meg a 2-3 éves korú gyermekek öltöztetési igényeinek, legyen minden
gyermek részére ruha- és cipőtároló, padok, ülőkék.

Fürdőszobák
A gyermek gondozását és önállósodását segítő berendezési tárgyak és eszközök a gyermek
méretéhez és fejlettségéhez igazodjanak, kapcsolódjon a csoportszobához. Közvetlen kapcsolat
hiányában a hallótávolságot biztosítani kell. A szociális helyiségek feleljenek meg a HACCP
előírásnak, felszerelésüket tekintve minden gyermeknek legyen saját fésűje és törülközőtartója és
pohártartója, legyen a gyermek teljes alakját mutató tükör.

Ebédlő
Hagyományos bölcsődében az étkezések a szobában zajlanak. Amennyiben ez nem
megoldható helyszűke miatt, külön helyiséget kell kialakítani az étkezések alkalmaira.
A bölcsőde egyéb helyiségei
iroda
nevelői szoba
takarítószer raktár
játékraktár
melegítőkonyha,
mosó helyiség.

Dolgozók szociális helyiségei
öltöző,
mosdó,
zuhanyzó,
WC.

Terasz
40 m2 területű, csúszásmentes burkolat.
biztosítja a gyermekek szabadban történő altatását tavasztól-őszig.
Védett, betonozott fedett résszel is rendelkezzen, mely egész évben szabad levegőn való játékra
alkalmas.

Játszókert
A kert beépített játékkészlete biztonságos kell legyen A balesetveszélyes játszószereket ki kell
iktatni, pótlásukról gondoskodni szükséges. A kert a nagymozgásos tevékenységeket
maximálisan elégítse ki, legyen benne pancsoló, vagy nyáron az azt helyettesítő ideiglenes
medence.
Felületi kialakítása
Benne burkolt és füvesített felületeket, homokozót és beépített játékokat kell elhelyezni. A
burkolt terület nem lehet csúszós, vagy veszélyesen érdes tilos murva, gyöngykavics, salak,
aszfalt, gyepfugázott tégla. A stabil játszószereket füvesített területen kell elhelyezni.
Növényzet
A fák helyét és darabszámát úgy kell meghatározni, hogy a terület 25 %-a a nap különböző
szakaiban árnyékos, 75 %-a napos legyen.
Kerítés
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A bölcsőde kertjét kerítéssel kell körülvenni. Magassága minimum 1.80 m. A betonlábazat
magassága 40-60 cm. A kapukra a gyermekek számára elérhetetlen magasságba a zárást
biztosító reteszt kell felszerelni.
Homokozó
A játszókert kötelező eleme. Az udvar időszakosan napos, jól megközelíthető helyen kell
elhelyezni. A homokozó kialakítása: mélysége: 30-40 cm, határoló falai: 6-20 cm. vastagságúak,
lekerekített élekkel.
A homok kezelése: naponkénti átlapátolás, locsolás, évenkénti csere vagy fertőtlenítés.
Játékkészlet
Egészségügyi szempontok
könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen,
balesetet ne okozzon
ne legyen törött, ne legyen könnyen törhető, ne essen szét darabjaira, éles sarkai ne legyenek, ne
lógjon hosszú zsinóron, ne legyen túl nehéz.

Pedagógiai szempontok:
minden tevékenység formához legyenek megfelelő játékszerek /manipuláció, konstruálás utánzó
szerepjáték, mozgásfejlesztő játék./
a játék színe, nagysága, formája keltse fel és tartsa ébren a gyermek érdeklődését.
többfajta tevékenységre lehessen felhasználni,
játékválasztásnál legyen szempont a nemek közötti egyenlőség elvének betartása.,/a kislányoknak
is legyen autó, a fiúknak is baba./
a játékok mennyisége illeszkedjen a gyermeklétszámhoz, a fogyó eszközöket pótolni kell

Kivitelezés
igényes legyen
fokozott használatra számítva készüljön.

Elhelyezés
nyitott játékpolcon, tároló edény,
kisgyermeknevelő által elérhető polcon.

Pihenősarok
Előfordul, hogy egy-egy gyermek elfárad a játékban, vagy csendre, egyedüllétre vágyik, esetleg a
közérzete nem jó és ezért szeretne lepiheni. A hangulatos, puha kárpitozású bútorok, szőnyegek,
szivacsok nyugtató hatásúak. Minden csoportszobában kell lennie elkülönülésre alkalmas kuckó,
ahol a gyermek pihenhet.

Alapjátékok:
játszókendők,
babák, labdák,
képeskönyvek mozgásfejlesztők.

A 2-3 éves korú gyermekek játékai
játék típusa

Konstruáló játékok

Nagymozgásos játékok

játék megnevezése
Lego
Gabi
Montessori
baby logi
pohársor
hordosor
formakirakó
autó
hordárkocsi
dömper

elvárt mennyiség (db)
/
gondozási egység
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játék típusa

Húzogatható, tologató eszközök

Üreges játékok

Homokozó játékok

Használati eszközök

Könyvek

Alkotójáték eszközei

Szerepjáték kellékei

játék megnevezése

elvárt mennyiség (db)
/
gondozási egység

motor
mászóka
labda
vonat
autó
Kosár
szatyor
vödör
tál
talicska
vödör
lapát
homokozó forma
szita
Lábas
tányér
pohár
szita
szűrő
keménylapú leporelló
puhalapú képeskönyv
zsírkréta
ceruza
filctoll
gyurma
Kréta
festék
olló
különböző minőségű papírok
szerszámok
fodrászkellékek
orvosi táska, telefon
babaruha
takaró
seprű
lapát
főzőedény
gyúrótábla
vágódeszka

A bölcsőde műszaki adottságai, megközelíthetőség, parkolás
A bölcsődében ivóvíz-minőségű vizet kell biztosítani. A meleg víz ellátásról gondoskodni kell.
Keverés nélküli (60 °C) meleg víz táplálást a tálaló, a mosoda igényel, egyéb vízvételi helyeken
- különös figyelemmel a gondozási egységekhez tartozó gyermeköltözőre és fürdőszobára - a
kifolyó víz hőfoka max. 35°C lehet. Ezért minden kézmosóhoz hideg-meleg vizes keverő
csaptelepet kell tervezni.

PEDAGÓGIAI PROGRAM
Sugárzó hőt árasztó fűtés nem tervezhető, gázkonvektor alkalmazása tilos. A helyiségekben
könnyen tisztán tartható, sima felületű hőleadók legyenek. A biztonsági követelményeknek
megfelelően védőrácsot kell alkalmazni.
A teraszok, bejárati ajtók, külső közlekedő utak megvilágításáról gondoskodni kell, a
világítások kapcsolása az épületen belül elhelyezett kapcsolóval történjen.
A bölcsődét burkolt útfelületen, közterületen, járdán meg kell tudni közelíteni. A gépkocsival
rendelkező családok számára biztosítani kell az ingyenes parkolási lehetőséget is. A
bölcsődéhez kapcsolódó közterületen biztosítani kel legalább 1 db jelzéssel ellátott
mozgássérült parkolóhelyet.
A bölcsődei nevelés – gondozás személyi feltételei
A bölcsődében 9 fő állandó közalkalmazott dolgozik:
 8 fő csecsemő és kisgyermeknevelő, gondozó végzettségű,
 1 fő takarító kisegítő,
A bölcsőde körül jelentkező munkában 1 fő közhasznú dolgozó időszakos segítséget nyújt. A
kötelezően előírt továbbképzéseket minden dolgozó elvégezi.
Dolgozó
kisgyermeknevelő
orvos
technikai dolgozók
házimunkás

Képesítési előírás

Ideális létszám

csecsemő- és gyermekgondozó vagy
bölcsődei szakgondozó, csecsemő- és
kisgyermekgondozó
gyermekgyógyász szakvizsga vagy
háziorvosi szakvizsga
van
közhasznú munkás

4 fő/ gondozási egység
(1 gondozási egység maximum
14/14 gyermek)
1 fő
1 fő/ 1 gondozási egység
ellátandó
feladat
függvényében

Egészségmegőrzés
Közvetlen prevenció
Vitamin- és ásványi anyag profilaxis
A bölcsődének figyelemmel kell kísérnie a vitamin és ásványi anyag kellő mennyiségű bevitelét.
A gyermek háziorvos és a bölcsőde egyezteti egyes vitaminok beállítását megelőzés céljából
/polyvitaplex junior/.

Gyermekfogászati prevenció
A gyakorlatként alkalmazott korszerű étkezési szabályok, a cukorfogyasztás csökkenése, a rágásra
és az édes italok helyetti vízadás már önmagukban is fogászati prevencióként szolgálnak. A
szokáskialakítás céljából a bölcsődei gyermekcsoportokban 2 éves korban kell elkezdeni a
szájöblítés bevezetését, ennek folytatásaként néhány hónapos gyakorlás után a fogkrém nélküli,
majd az óvodában történő átmenet környékén a fluoridos gyermekfogkrémmel végzett fogmosást.

Levegőzés
Levegőzés alatt az udvari játék és a szabadban történő altatás együttesen értendő. Időpontját,
mértékét az évszaknak és az időjárási viszonyoknak kell megválasztani. A napfény káros hatása és
a kisgyermek bőrének érzékenysége miatt fokozott figyelmet kell fordítani az erős napsugárzás
elleni védekezésre. Ügyelni kell arra, hogy 11-15 óra között ne érje a gyermeket közvetlen
sugárzás.

Gyógyszeradás, elsősegély
Lázas fertőző beteg gyermek nem jöhet bölcsődébe. Egyes nem fertőző /allergia, anyagcsere stb./
betegségben szenvedő gyermeknek a háziorvosa által előírt gyógyszerét beadhatják a bölcsődében.
A szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy gyermeke milyen gyógyszerre érzékeny. A bölcsödében
mentődoboznak lennie kell. A mentődobozt hozzáférhető helyen kell tárolni. A bölcsőde
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gyógyszerkészletében szerepelni kell: lázcsillapító, görcsoldó, allergia elleni szerek, életmentő
gyógyszerek.

Élelmezés
Az étkeztetés közegészségügyi szabályai
A bölcsőde étkezésre a 9/1985.(X.23.) EüM.-BkM.számú „Az étkeztetéssel kapcsolatos
közegészségügyi szabályokról” szóló együttes rendelet vonatkozik.
Általános elvek
A létesítmény helyiségei úgy kapcsolódjanak egymáshoz, hogy a nyersanyag és az étel útja ne
keresztezze egymást. A létesítmény főzőterében csak a technológiai hulladék tárolására
szolgáló edényt szabad elhelyezni. A létesítmény tevékenységi körének, kapacitásának,
alkalmazott technológiájának megfelelően elegendő számú és nagyságú, megfelelő alapterületű
raktározó, előkészítő, feldolgozó és kiszolgáló helyiséget, valamint kiegészítő helyiségeket
(mosogató, hulladéktároló, stb.) kell biztosítani. A helyiségeket könnyen tisztítható és
fertőtleníthető, hézagmentes, csúszásgátló padozattal kell ellátni, és biztosítani kell a víz összeés elfolyását.
A vizes helyiségek falait a szennyeződésnek és nedvességnek kitett magasságig, de legalább 210
cm-ig világos színű, mosható, fertőtleníthető, hézagmentes felülettel kell kiképezni.
A nem mosható falfelületet szükség szerint, de legalább évente egyszer festeni, meszelni kell.
Az élelmiszerek előkészítéséhez és feldolgozásához, valamint az élelmezéssel foglalkozó
dolgozók tisztálkodásához és az étkeztetési létesítmény takarításához csak ivóvíz minőségű
vizet szabad használni.
Raktározás, tárolás
Olyan számú és kapacitású raktárhelyiséget kell biztosítani, hogy a nyersanyagok, félkész
termékek és ételek szakosítottan, az állami szabvány előírásainak megfelelően, romlás és
szennyeződés veszélye nélkül tárolhatók legyenek. Tárolása során gondoskodni kell azok
élvezeti értékének megőrzéséről és a fertőződéstől, szennyeződéstől, romlástól való
védelméről.
A gyorsan romló élelmiszereket, ételeket 0 és +5 C közötti hőmérsékletű hűtőszekrényben, a
gyorsfagyasztott készítményeket, mélyhűtött nyers, félkész és készterméket legalább -18 C-on
kell tárolni. Az előírt tárolási hőfok ellenőrzésére a hűtőberendezéseket hőmérővel kell
felszerelni és folyamatos pótlásukról gondoskodni kell.
Külön hűtőben kell elhelyezni a tőkehúst és a húskészítményeket, külön a tej- és tejterméket,
valamint a zöldség-gyümölcs féléket.
A készételek tárolásához külön hűtőt kell biztosítani.
A tárolás során a nyersanyagokat, a félkész és kész termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni
romlás és lejárati idő vonatkozásában.
Nyersanyag előkészítés és készétel előállítás
A nyersanyagok tisztítását és az egyéb előkészítő műveleteket (darálás, szeletelés, tojásmosás,
törés stb.) az erre a célra kijelölt előkészítő helyiségekben kell végezni: ahol erre nincs mód, ott
elkülönített munkaasztalt vagy egyéb eszközt pl. univerzális munkagépet kell biztosítani.
Az előkészítőben használatos eszközöket máshol nem szabad használni.
Az előkészítő helyiségekben a szabvány által előírt mosogató medencéket kell biztosítani.
A tojást a zöldség-előkészítőben a szennyeződéstől meg kell tisztítani és fertőtleníteni (2%-os
hypo oldattal), majd langyos vízzel le kell öblíteni.
A tojás fertőtlenítésére használt edényzetet maradandó jellel meg kell jelölni. A tojásokat
közvetlenül felhasználás előtt kell fertőtleníteni. A hagyományos tojásfertőtlenítés mellőzhető,
ha ózongáz-technológiával fertőtlenített tojást használnak.
Az ózonozott tojásokat a tárolás során a szennyezett nyersanyagoktól el kell különíteni.
Az előkészített nyersanyagokat romlástól és szennyeződéstől védve kell tárolni és szállítani.
Csak jó állapotú, tiszta eszközöket szabad használni.
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Tálalás, kiszolgálás
A kiszolgálás egész időtartama alatt olyan feltételeket keli biztosítani, melyek megóvják az
élelmiszerek és a készételek tisztaságát, minőségét, táp- és élvezeti értékét. Az elkészített ételt a
következő étkezésig, vagy másnapig eltenni tilos. Az ételt a tálalás megkezdése előtt érzékszervileg
ellenőrizni kell.
Valamennyi ételféleségből külön-külön 50 g. mennyiséget 48 órán át hűtőtérben meg kell őrizni.
Az ételminta tárolására csirátlanítható- légmentesen zárható üvegedényt kell rendszeresíteni.

Mosogatás.
Készétel kiszállítás esetén a szállítóedények mosogatását is biztosítani kell. A mosogató
helyiségben az ételmaradékok részére fedéllel és fogantyúval ellátott tartályt kell biztosítani,
melyet a mosogatás befejezése után azonnal ki kell üríteni, elmosni és fertőtleníteni.
A mosogatást az Egészségügyi Minisztérium 52390/1985. /Eü.K.21./ EüM. sz. szakmai irányelve
szerint kell végezni.
Fertőtlenítésre 2 %-os hypó oldatot kell alkalmazni. (1 kg edényhez 2 liter fertőlenítő oldat).

Csomagolás, szállítás

A kiszállított ételeket a tálaló-melegítő konyhán a szállító edényből áthelyezve fel kell forralni,
kivéve a termoszkonténerrel szállított ételeket. A tálaló-melegítő konyhába csak fogyasztásra kész
állapotban előkészített, mosott élelmiszerek vihetők be.

A személyzetre vonatkozó előírások
Étkeztetéssel csak olyan személy foglalkozhat, aki érvényes Egészségügyi nyilatkozattal
rendelkezik.
Munkaközben a dolgozó köteles a munkakörére rendszeresített- védő- illetve munkaruhát viselni.
A létesítmény vezetője az új dolgozót munkába lépés előtt köteles kioktatni a munkakörére
vonatkozó élelmezés egészségügyi és munkavédelmi előírásokra, gondoskodnia kell továbbá
minden dolgozó alapfokú és folyamatos szinten tartó élelmezés egészségügyi továbbképzéséről és
az időszakos munkavédelmi oktatásról.

Kisgyermekek táplálása
A bölcsődei étkeztetés során a korszerű kisgyermek táplálási elveket kell figyelembe venni úgy,
hogy a táplálék:

Mennyiségileg elegendő, minőségileg helyes összetételű, higiénés követelményeknek megfelelő,
Megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészíteti és élvezhető legyen.
A bölcsőde csak melegítő konyhát üzemeltet, központi gyermekélelmezési konyháról kapja az
ételt. Az étlap tervezését gyermekélelmezési vezető állítja össze. A bölcsődés gyermekek
étkeztetésében makrobiotikus, illetve tisztán vegán étrendek nem szerepelhetnek. Speciális étrend
/pl: szemi-vegetáriánus, lakto-ovo vegetáriánus/ szigorú szakmai feltételek teljesítése mellett
vezethető be az országos tiszti főorvos 1/1994.számú „a bölcsödében és a közoktatási
intézményekben közétkeztetésben alkalmazható különleges étrendekről" szóló állásfoglalásban
előírtak szerint.

A bölcsőde egészség-, baleset- és munkavédelemmel kapcsolatos szabályai
Az egészségvédelmi követelmények betartását a bölcsőde vezetője és orvosa rendszeresen
ellenőrizze.
A bölcsődés gyermekek egészségvédelme:
A betegség gyanúját a bölcsődei kisgyermeknevelő jelzi a bölcsőde orvosának, aki indokolt
esetben "kitiltja" a gyermeket a közösség védelmében. Ha az orvos nem érhető el, akkor a
kisgyermeknevelő gondoskodik arról, hogy a szülő minél hamarabb elvigye a gyermekét. A
bölcsődében minden esetben ún. sürgősségi ellátás (lázcsillapítás, elsődleges sebellátás... stb.)
történik, a betegség kezelése a család orvosának a feladata.
Lezajlott betegség után a szülő köteles orvosi igazolást vinni a bölcsődébe, melyet a
kisgyermeknevelő a bölcsődei gyermek egészségügyi törzslapon dokumentál, és a bölcsőde
orvosa számára megőriz.
A betegségek megelőzése érdekében, a higiénés szabályok betartása mellett szükséges, hogy a
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bölcsőde naponta biztosítsa:
a megfelelő időtartamú szabad levegőn tartózkodást, játék és alvás formájában,
a megfelelő étrendet, folyadékpótlást, vitaminellátást, a fejlődéshez szükséges anyagok
bevitelét, tiszta fehérneműt (azoknál, akik igénylik a bölcsődei ruhát).
Kettő hetente szükséges ágyneműt váltani; és hetente a jellel ellátott törölközőt le kell cserélni.
A törölközők elhelyezése úgy történjen, hogy azok egymással ne érintkezzenek. Ugyanilyen
módon kell megkülönböztetni a gyermekek fésűit, hajkeféit.
Járványügyi előírások
A védőoltásokkal kapcsolatos részletes feladatokat az Országos Epidemiológiai Központ által
évente kiadott, az adott védőoltási év tevékenységére vonatkozó Módszertani levél határozza
meg.
A védőoltások nyilvántartása és jelentése a házi gyermekorvos feladata.
Az oltások megtörténtéről az oltott személyt egyéni dokumentációval is el kell látni, a 15
évesnél fiatalabbak oltásait a Gyermek egészségügyi Kiskönyvbe kell bejegyezni.
Azoknak az orvosokat, akik bölcsődébe, illetve egyéb közösségbe kerülő gyermekek vizsgálatát
végzik, az életkor szerint esedékessé vált kötelező oltások megtörténtét ellenőrizni kell. A
hiányzó oltások pótlása érdekében kötelesek felvenni a kapcsolatot a gyermek házi
gyermekorvosával/orvosával.
A bölcsődei gondozottaknál az életkorhoz kötötten kötelező védőoltásokról célszerű saját
nyilvántartás is vezetni. Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások megtörténtéről a bölcsőde
orvosa, a kisgyermeknevelő a Gyermek egészségügyi Kiskönyvben bejegyzett oltások alapján
tájékozódhat, az ott dokumentált oltások megtörténtét rá kell vezetni a gyermek egészségügyi
törzslapjára is.
Ha a bölcsődében fertőző betegség, vagy annak gyanúja fordul elő, azt a 63/1997. (XII. 21.)
NM rendeletben foglaltak szerint jelenteni kell.
A bölcsőde orvosának figyelemmel kell kísérnie a fertőző betegségben szenvedő, vagy fertőző
betegek környezetében élő gondozottakkal kapcsolatban hozott járványügyi intézkedések,
határozatok (elkülönítés, járványügyi megfigyelés és ellenőrzés, felvételi zárlat, stb.) betartását.
A bölcsődékben észlelt egyes fertőző betegségek esetén az ÁNTSZ területileg illetékes városi
intézete a megbetegedési veszély elhárítása érdekében (hatályos jogszabály alapján) elrendelheti
a gondozottak védőoltását, vagy gyógyszeres kezelését, melyet a bölcsőde orvosának - a
háziorvossal egyeztetve – el kell végeznie.
A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi vonatkozásban káros rovarok és egyéb
ízeltlábúak, valamint a rágcsálók ellen védekezni, elszaporodásuk megakadályozásáról, és
rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
A területileg illetékes ÁNTSZ városi intézete a bölcsődékben a tetvesség felderítésére
időszakos vagy soron kívüli szűrővizsgálatot rendelhet el, melyet el kell végezni.
A bölcsődei dolgozók egészségvédelemmel kapcsolatos szabályai
A dolgozó köteles munkába lépés előtt a foglalkozás-egészségügyi orvosnál munkaköri
alkalmassági vizsgálaton megjelenni. Egészségügyi Nyilatkozatot kell aláírnia, melyben vállalja,
hogy az ott felsorolt tünetek, megbetegedések észlelése esetén köteles jelentkezni az
alkalmasságot elbíráló foglalkozás-egészségügyi orvosnál. (33/1998. (VI.24.) NM rendelet) A
bölcsőde vezetője köteles folyamatosan figyelemmel kísérni, hogy a dolgozó rendelkezik-e
érvényes ernyőszűrési lelettel.
A dolgozó köteles jelenteni a bölcsőde vezetőjének, ha egészségi állapotában a munkáját
kedvezőtlenül befolyásoló változás (ismeretlen eredetű lázas megbetegedés, mások
megbetegedését okozó bőrbetegség, hasmenés és heveny gyomor-bélpanaszok) következik be,
vagy vele közös háztartásban élő személynél hasmenéses megbetegedés fordul elő.
Takarítás
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A belső felszerelési és berendezési tárgyak könnyen tisztíthatók és fertőtleníthetők legyenek.
Tisztításuk nedves, fertőtlenítős ruhával történjék. Járvány esetén a vonatkozó
közegészségügyi szabályok szerint kell a takarítást végezni. A bölcsődében használatos
mosható gyermekjátékokat szükség szerint naponta, akár többször is, folyó meleg vízzel le kell
mosni. Hetente egyszer és járvány idején soron kívül fertőtleníteni kell. A fertőtlenített
játékokat meleg folyó vízzel többször, alaposan le kell öblíteni.
A takarítás úgy szervezendő, hogy az a gyermekeket ne zavarja. Csak azokat a helyiségeket
lehet nyitvatartási idő alatt takarítani, ahol gyermekek nem tartózkodnak. A takarítás nyitott
ablaknál történjen. A szobákat étkezés után rendbe kell tenni, az ételmaradékot el kell
távolítani. A padló tisztítása nedves, fertőtlenítős ruhával történjék. Más takarítóeszközt
(vödör, felmosó ill. lemosó ruha) kell használni a csoportszobákban, fürdőszobákban, WCkben, és mást a mosogatókban és a konyhai helyiségekben. A takarítóeszközöket használat
után ki kell mosni és tisztán, a tisztítószerekkel együtt kell elhelyezni, az erre kijelölt, zárt
helyen, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá. A tisztító- és fertőtlenítőszereket a mindenkori
közegészségügyi előírásoknak megfelelően kell alkalmazni, az Országos Közegészségügyi
Intézet rendszeresen felújított "Tájékoztató a fertőtlenítésről" című kiadványa alapján.
Festés
Évenként meszeltetni kell a melegítőkonyhát, az élelmiszerraktárt, a mosogató helyiségeket, a
mellékhelyiségeket és a mosókonyhát. Az egész intézményt 2-3 évenként festeni és 6 évenként
mázoltatni kell.
A helyiségek levegőjének higiénéje
A konyha és az élelmiszerraktár valamennyi ablakát szúnyoghálóval kell ellátni. Dohányozni
csak kijelölt helyen szabad a bölcsődében.
A szennyes ruha kezelése, mosása
A szennyes pelenkát minden esetben fertőzöttnek kell tekinteni, zárt edényben kell elszállítani
a mosodába. Pólyázóra vagy földre helyezni nem lehet. Minden gyermek tisztázása után
fertőtleníteni kell a pólyázót. A fertőtlenítő oldatot a pólyázó mellett kell elhelyezni, és előírás
szerint cserélni, az OKI tájékoztatójában szereplők szerint. A széklettel szennyezett pelenkát
és fehérneműt vattakiöntőben vagy arra alkalmas helyen való átmosás után fertőtlenítőszeres
zárt edényben kell átmenetileg tárolni. A mosodába szállítás után azonnal fertőtlenítős
mosószert tartalmazó vízbe kell áztatni. A guminadrágot, fóliát helyben szappanos vízben kell
lemosni, fertőtlenítő oldatban áztatni, folyóvízzel gondosan leöblíteni. Az egyszer használatos
pelenka zárt fóliazsákban a települési hulladékkal együtt kezelendő az OKI szakértői
munkacsoportjának útmutatója alapján. A gyermekek ruháit, ágyneműit, törülközőit,
asztalterítőit és a köpenyeket közepesen szennyezettnek kell tekinteni, ennek megfelelő
mosástechnikát kell alkalmazni. A kimosott textíliát szennyeződés és fertőződés mentes
körülmények között kell tárolni.
Balesetvédelemmel kapcsolatos szabályok
Mindenkinek ismernie kell a villamos-, gáz-, fűtés-, víz főelzárókat és azok működését! A
kisgyermeknevelők elsősegélynyújtás ismereteit rendszeresen fel kell eleveníteni. A létszámhoz
igazodó elsősegély felszerelést hozzáférhető helyen kell tárolni.
Az intézményben évente műszaki bejárást kell tartani, melynek fő szempontjai:
a padozatok állapotának ellenőrzése, botlásveszély, csúszásveszély,
lépcsők, kapaszkodók, korlátok állapota,
ajtók, ablakok zárhatósága, küszöbök állapota,
mázolás, falak állapota, festés szükségessége,
vízcsapok javítása, cseréje,
kiöntők, lefolyók állapota, csöpögés, dugulás, kellemetlen szagok,
radiátorok, kályhák, füstcsövek,
gáztűzhely, vízmelegítő, kéménybekötés, kémény,
szociális helyiségek állapota,
bútorok selejtezése, felújítása,
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edények, étkészletek, evőeszközök,
villamos berendezések állapota, elhasználtságuk, korszerűsítésük, dugaszoló aljzatok, (a
gyermekek által használt helyiségekben ne legyen általuk elérhető helyen dugaszoló aljzat),
világításnál a burák, fényterelők megtisztítása, mozgó, laza foglalatok cseréje,
az épület állagának ellenőrizése szemrevételezéssel
tető, csapadékvíz elvezetések,
villámhárító,
kerítés, kapuk, zárak, rácsok ellenőrzése, járda, kert: kiszáradt ágak.
Gyermekfelszerelések ellenőrzése
játékok javíthatók-e vagy selejtezendők,
homokozó letakarható-e, cserélni kell-e a homokot,
mászóka, pancsoló,
gyermekbútorok javíthatók-e,
szekrények, zárak, elkerített szobasarkok.
Tűzvédelem
Tűzvédelmi utasítás szükséges minden 5 főnél több személyt foglalkoztató szervezeti
egységnél.
Minden bölcsődében kell, hogy legyen tűzvédelmi felelős.
A mentési útvonalat, sorrendet, az oltási eszközöket és az értesítendők névsorát minden egyes
csoportban, közhasznú folyosón a tűzoltó készülékek mellé jól láthatóan ki kell függeszteni.
A tűzriadó esetén teendőket évente egyszer gyakorolni kell.
A tűzbiztonsági felszereléseket félévente egy alkalommal ellenőriztetni kell a Tűzoltó Készülék
Szerviz munkatársaival. Az ellenőrzés meglétéért a helyi önkormányzat felelős.
Szükség esetén értesítendők telefonszáma, elérhetősége:
mentők,
tűzoltók,
rendőrség,
orvos, gyermekorvos,
ANTSZ,
áramszolgáltató,
gázszolgáltató,
távfűtő,
vízművek,
a gyermekintézmény vezetője
műszaki karbantartója
Munkavédelemmel kapcsolatos szabályok
Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről szabályozza az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a munkát végzők
egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása
érdekében, megelőzve a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő rendelkezéseket. A
munkáltató köteles munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező egyént foglalkoztatni, (az
időtartam és a képesítési feltétel a munkavállalói létszámhoz és a veszélyességi osztályhoz
igazodik).
A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatótól az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésre bocsátását, a
munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka és
védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőségek
biztosítását.
Mentes az adózás alól - a személyes gondoskodás körében dolgozók munkaruhával történő
ellátása (15/1998. (IV. 30.) NM r. 3.sz. melléklet ) - a jogszabály által előírt, használatra
juttatott védőeszköz, egyenruha, munka- és védőruha, formaruha (1995. évi CXVII. törvény
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az adózásról, 7.§ 1. sz. melléklet).
A bölcsődei dokumentáció
Kisgyermeknevelők
- csoportnapló naponta
- napi jelenléti kimutatás (33762-1 C.SZ.NY. 3354-1 r.sz.)
- bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap, fejlődési lappal együtt (C.3354-6/a.r.sz.ny.r.) 1 év
alatt havonta, 1-3 évig negyedévente
- üzenő füzet (esetenként)
Bölcsődeorvos
- egészségügyi törzslap (a gyermek 1 éves koráig havonta, később negyedévente vezetve)
- heti étrend (együttműködés az illetékes szakemberekkel)
- az élelmezés ellenőrzése mind szakszerűség, mind higiéné szempontjából
A szervezeti felépítéstől függően a feladatok átcsoportosíthatóak.
A bölcsőde kapcsolata más intézményekkel
Szakmailag a Dél-alföldi Regionális Módszertani Csoporthoz tartozik a bölcsőde, amely
csoport minden évben új útmutatásokkal, legújabb módszertannal, információkkal látja el az
intézményt. A csoport végzi az ellenőrzéseket, kínál továbbképzéseket.
A bölcsőde a Községen kívül a környező települések bölcsődéivel is kapcsolatban kell álljon.
Községen belül a legfontosabb az óvodával való jó kapcsolattartás. Az első lépés az óvodába
kerülés, és a két intézménynek azt kell nézni, hogy minél kevesebb akadályt kelljen a
gyerekeknek leküzdeni. Ennek érdekében történjenek az óvodai látogatások, „ovis előadások,
óvónők-kisgyermeknevelők közötti eszmecserék. Mind azt a célt szolgálják, hogy a
bölcsődében elkezdett gondozó-nevelő munka, az óvodába való beilleszkedés zökkenő mentes
legyen. .
A bölcsőde a jelzőrendszer tagja, ezért szoros kapcsolatban kell álljon az említett rendszerrel.
A védőnők rendszeresen látogatták a gyermekeket. Egészségügyi szűrővizsgálatot végeznek.
Szociális okok miatt elhelyezést kérhetnek, melyet a bölcsőde meg is valósíthat. A
gyermekjóléti szolgálat estmegbeszélésein a bölcsőde vezetője vesz részt.
Az intézmény kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal gyámügyi ügyintézőjével is.
A bölcsődében rendkívül meghatározó a szülőkkel való együttműködés. Nap mint nap az ő
gyermekük van a kisgyermeknevelőkre bízva, a bizalomnak ki kell alakulni! Ezért napi
beszélgetések, szülői megbeszélések, családlátogatások, együtt töltött kirándulás / Tősfürdő/,
ünnepek kívánatosak. Összekovácsoló erejűek ezek az alkalmak, mind a gyermekek javát
szolgálják. A bölcsőde igénybe veheti a szülők által kínált játékokat és ingyenes
segítségnyújtásokat, amennyiben azok megfelelnek szakmai programjában leírtaknak.
A program készítésekor alkalmazott törvényi szabályozások
1991. évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól.
1993. évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.
1997. évi XXXI törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
15/1998. (IV.30.) NM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működési
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feltételeiről.
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Módszertani levél a bölcsődei nevelés-gondozás
minimum-feltételeiről és a szakmai munka részletes szempontjairól
Bölcsődei nevelés – gondozás országos alapprogramja (2008)
A bölcsődei gondozás – nevelés szakmai szabályai (2009)

Melléklet
Felszerelési jegyzék
Gyermeköltöző /egy gondozási egységben/

db.

Hirdetőtábla
Öltözőszekrény
Öltöztető asztal /pad/
Ruhafogas
Szemetesbadella

1
1 rekesz/gyermek
2
1
1

Fürdőszoba
Fogmosó pohár tartó
Törölközőtartó
Gyermekszék
Tükör/30cmx 100 cm/
Gyógyszerszekrény
Fertőtlenítő edény
Badella/fedéllel/
Bilitartó
Bili
Hosszmérő
Személymérleg
Olló
Hőmérő

db
2
2
2
1
1
1
3
1
3
1
1
2
1

Gyermekszobák /egy gondozási egységben 2 szoba/
Gyermekágy fa, matraccal
Hempergő
Játszókerítés
Kisgyermeknevelői támlás szék
Kisgyermeknevelői asztal
Fektető
Nyitott játékpolc
Gyermekheverő /játszó/
Fektetőtartó
Szeméttároló badella
Falióra
Hőmérő

db
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint
4
2
24
4
2
2
2
1
2
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Kerti felszerelések /egy gondozási egységben/
Mászóka jellegű nagymozgást fejlesztő játék
Kerti játszóház
Kerti gyermekasztal
kerti gyermekszék homokozó

db
1
1
2
81

Textília /egy gondozási egységben/
Takaró
Takaróhuzat
Matrachuzat
Gyermektörölköző
Szőnyeg

db
30
50
50
50
4

Gyermekruházat
A bölcsőde nem biztosít a gyermekeknek, de gyermekruházatból minden
bölcsődében alapkészlet biztosítandó, amely az előírt mennyiség 20 %-a.
Gyermek blúz
Kertésznadrág
Rövidnadrág
Kislányruha
Tréningruha alsó, felső
Gyermeksapka
Bugyi
Atléta

db

Tálaló edényzet /egy gondozási egységben/
Gyennek mély tányér
Gyennek lapostányér
Gyermek pohár
Bögre
Kávéskanál
Gyermekkanál
Merőkanál
Villa
Süteményfogó
Zárt kenyértartó
Kancsó
Tálca
Tálalókocsi
Moslékos edény

db
30
30
50
50
30
30
4
4
2
2
4
4
2
2

Orvosi eszközök
Spatula
Lázmérők
Elsősegély doboz
AMBU felszerelés

db
szükség szerint
szükség szerint
1
1

Vezető kisgyermeknevelői iroda
íróasztal
Fotel

db
1
1

10
10
10
6
10
5
10
10
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Szekrény
Szemétkosár
Ruhafogas
írógép
Telefon
Számológép

1
1
1
1
1
1

Öltöző
Szekrény
Szék
Tükör
Szemétkosár

db
2
1
1
1/dolgozó

Mosdó, zuhanyzó, WC
Szappantartó és kapaszkodó
Fogas
Ülőke
Törölköző, szárító Szemétkosár
WC-ben fedeles szeméttároló WC kefe

db

Tálaló edényzet felnőtt
Lapostányér Mélytányér Kistányér Pohár
Kés, villa, kanál, kiskanál
Kancsó
Füszertartó
Evőeszköz tartó
Kenyérkosár
Szalvétatartó

db
12-12
12-12
1
1
1
1
1

Konyhai textília
Konyharuha
Abrosz
Konyhai kéztörlő

db
20
6
10

Egyéb
Ételmintás üveg
Ételmaradék tároló badella
Mosodai felszerelés
Mosógép
Varrógép
Vas aló asztal
Ruhás kosár
Vasaló
Ruhaszárító

db
40
2

Takarítási eszközigény
Porszívó
Nedves, fertőtlenítős lemosáshoz eszközök

db
1
szükség szerint

1
1
1
4
2
1
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III. számú melléklet

Intézményi innovációs programok

1. Lakitelek

Címe: " Környezettudatos magatartás és fenntarthatóság elve az óvodánkban.”
( új tanulásszervezési eljárások)
Bevezetés
Az emberiség történelme során a népesség gyarapodásával együtt nőttek a környezeti igények. A
termelés és a fogyasztás növekedése szükségszerűen együtt járt a környezetszennyezéssel és
pusztítással. A károkozó folyamatok megfékezésére, megállítására illetve korrigálására többféle
lehetőség kínálkozik:
- Környezet állapotának javítása
- Környezeti ártalmak megelőzése
Eszköz ezekhez a KÖRNYEZETVÉDELEM.
Jelentős a nevelés és oktatás szerepe, elengedhetetlen a lakosság környezeti tudatának
formálásában, a felnőttek és gyerekek szemléletváltására van szükség
1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól, 1995-ben született, jelenleg
is érvényes. 1976-ban került sor először hazánkban a környezetvédelem törvényi szintű
szabályozására.
Innovációnkban azt próbáltuk megvalósítani, hogy hogyan tudnánk a szemléletváltást elindítani a
környezettudatos magatartás területén, a gyerekeken keresztül a szülőkben is.
Az emberiség fennmaradásának feltétele, hogy az ember képes legyen megteremteni az egyensúlyt
környezetében és környezetével. Ennek érdekében születtek meg az elmúlt évtizedek nemzetközi
és nemzetjogi szabályozói, nemzetközi egyezmények és nemzeti törvények. A jogi szabályok
végrehajtása, megtartása a környezeti tudatosság növelésével fokozható, hiszen a tudatos
megalapozott környezeti ismeretekkel rendelkező polgár tudja, hogy e rendelkezések léte
fennmaradásának alapjait jelentik. A környezetének védelmével kapcsolatos jogszabályokat
önkéntes jogkövetéssel tartja meg. A környezeti tudatosság alakítása azonban a környezeti nevelés
feladata.
A környezeti nevelés kifejezésen a természetvédelmi és környezetvédelmi nevelést együttesen
értjük és a fenntarthatóság pedagógiájának részeként értelmezzük.
Ha a környezeti nevelő munkánkat a környezet kultúraalapelvei és módszerei szellemében
végezzük, akkor a gyerekek alkalmasak és képesek lesznek környezetbarát, környezettudatos
életmódra, melynek jellemzői a ráeszmélés, a nyitottság, az ismeretek gyarapítása, a valódi értékek
felismerése és megbecsülése, a kritika, a konfliktuskezelés helyes módjának birtoklása.
Program bemutatása
- Megfigyelés során a természeti környezetben tapasztalatok szerzése, gyerekek pozitív
élményekhez való juttatása, ezen keresztül a környezettel kapcsolatos attitűd kialakítása. Óvodás
gyerekek ismerkedjenek, gyűjtsenek tapasztalatokat az őket körülvevő természeti környezetről.
- Figyeljenek fel a természetben végbemenő változásokra, fogalmazzák meg, mit kell tenni, és
hogyan kell viselkedni környezetünk védelme érdekében.
- A gyermekek tapasztalatai, ismeretei által formálódik a szülők, testvéreik környezettel szembeni
magatartása, értékrendje.
- Az innováció során lehetőség nyílt a szülők programba való bevonására, így ők is
megtapasztalhatták, mit is kell tennünk a fenntarthatóság érdekében. A gyerekek jó példája, a
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szülők hasznos tapasztalata alapján már a környezettudatos magatartás formálása elkezdődött.
Új tanulásszervezési eljárások
1. Témahét
Címe: „Tavaszi zsongás”
CÉL:
Szabad természettel, környezettel való együttélés
Természet közeli lét
Környezettel kapcsolatos attitűd
Környezeti kultúrára nevelés
Környezettudatos magatartás
FELADAT:
Természet: Növények, állatok szeretete, védelme
A környezet megóvása
Azonosulás az élőlényekkel
Pozitív élményekhez juttatás
Megfigyelés természeti környezetben, tapasztalatok szerzése
ÉVSZAK: TAVASZ
KOROSZTÁLY: 3-6 ÉVES KOROSZTÁLY
A PROGRAM VÁZLATA:
Külső világ tevékeny megismerése, matematika:
Madárfarm látogatás
Hogyan készül a könyv? – Tapasztalatszerzés a Népfőiskola Antológia nyomdájában
Kedvenc madaraim – Madari István papagájai az óvodában
Kirándulás a Tiszakürti Arborétumba
Mese – Vers:
Weöres Sándor: Kismadarak – vers
Kormos István: A fecske meg a szalmaszál – verses mese
Rajzolás, mintázás, kézimunka:
A mi fánk – papírtépés, papírgyűrés, ragasztás
Repülő gólyák – papírcsík ragasztás
Ének-zene, énekes játék:
Fecskét látok – dal
Eresz alól – dal
Gólya, gólya, gilice – dal
Tavaszi szél – dal
Hosszú lábú gólya bácsi – mondóka
Zenehallgatás: Madárhangok
Fejlesztő játék:
Társasjáték készítése
MEGVALÓSÍTÁS
A témahét napokra lebontott menete:
1. nap
Külső világ tevékeny megismerése:
Olar Mircea Tiszaugon élő fafaragó alkotásaiból kiállítás összeállítása.
Madárfarm látogatás Varga Józsefnél
Mese – vers:
Weöres Sándor: Kismadarak – vers
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2.nap
Fejlesztő játék:
Társasjáték készítése
Külső világ tevékeny megismerése:
Kedvenc madaraim: Madari István papagájai az óvodában
3. nap
Ének zene, énekes játék:
Gólya, gólya, gilice – dal
Fecskét látok – dal
Eresz alól – dal
Tavaszi szél – dal
Hosszú lábú gólya bácsi – mondóka
4. nap
Rajzolás, mintázás, kézimunka
Mi fánk - papírtépés, papírgyűrés, ragasztás
Külső világ tevékeny megismerése:
Madarak és fák
Külső világ tevékeny megismerése:
Hogyan készül a könyv? – Tapasztalatszerzés a Népfőiskola Antológia nyomdájában
5. nap
Rajzolás, mintázás, kézimunka:
Repülő gólyák – papírcsík ragasztás
6. nap
Külső világ megismerése:
Kirándulás a Tiszakürti Arborétumba
Mese-vers:
Kormos István: A fecske meg a szalmaszál
2. Projekt:
Címe:

”

Környezettudatos

magatartás

és

a

fenntarthatóság

elve

az

óvodánkban”

Kék szalag projekt
A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA: Óvodánkban a 3-7 éves korú gyerekek életkori
sajátosságát figyelembe véve, ökológiai ismeretek gyarapítását, ökológiai gondolkodásmód
kialakítására törekszünk.
CÉLOK:
I. szint:
- Szociális képesség fejlesztése, mosdóbeli viselkedés alakításával, fenntarthatóságra nevelés a
takarékos víz használattal.
- értelmi képesség fejlesztése: tapasztalat szerzése a víz fogyasztásáról, tisztító fogyasztásáról,
testséma fejlesztéssel, fogalomismerettel, összehasonlítással, következtetéssel, figyelem-,
összehasonlítás képességének alakításával.
- verbális képességek fejlesztése beszédértéssel, verbális kommunikációval, nyelvi kifejezőkészség
bővítésével, összefüggő beszéddel, konkretizálással, az emlékezet fejlesztésével, fogalomismerettel.
- testi képességek fejlesztése finommozgással, mozgáskoordinációval.
- szokásismeret fejlesztése
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II. szint:
- szociális képesség természetvédelem megalapozásával, természeti ismeretek nyújtásával, pozitív
érzelmek keltésével
- verbális képességek fejlesztése beszédértéssel, verbális kommunikációval, nyelvi kifejezőkészség
bővítésével, összefüggő beszéddel, konkretizálással, az emlékezet fejlesztésével, fogalomismerettel.
- testi képességek fejlesztése finommozgással, mozgáskoordinációval.
- szokásismeret fejlesztése
III. szint:
- Szociális képesség fejlesztése: társas magatartás, együttműködési képességek alakításával.
- verbális képességek fejlesztése beszédértéssel, verbális kommunikációval, nyelvi kifejezőkészség
bővítésével, összefüggő beszéddel, konkretizálással, az emlékezet fejlesztésével, fogalomismerettel.
- testi képességek fejlesztése finommozgással, mozgáskoordinációval.
- szokásismeret fejlesztése
SIKERKRITÉRIUMOK:
Fenntartható fejlődés megvalósítására törekvés a víz témakörében
Ökológiai láblenyomat óvodás szinten való elsajátításának megvalósítása
Takarékos vízfelhasználásra való törekvés, megvalósul-e óvodánkban, csoporton belül
Okos vízhasználatra nevelés, megfelelésre törekvés a Bóbita csoporton belül
Március 22-e a Víz világnapját ünnepként éljék át gyerekeink a Tőserdőben szervezett Víz
világnapján
Az óvodában jelenjen meg valamilyen formában a víz, vízről szóló tájékoztatás, alkotások,
visszacsatolások /fényképek/
Könyvtárlátogatás során forrást, ért, patakot, tengert ábrázoló képeket, könyveket, videókat
gyűjtünk össze a gyerekekkel és felnőttekkel együtt.
Megfelelő beszédpéldát nyújtsunk: hanglejtés, hangszín, hangerő, ritmus kezdeményezések során
Óvoda pedagógus előadásmódját megfelelő arcjáték, gesztus, mimika, testbeszéd jellemezze.
Az óvónő tartsa nagyon fontosnak a többszöri változatos ismétlést, a bevésés, felidézés közötti
időtartam is megfelelő legyen
A szülőkkel való kommunikáció egyértelműségére, sikerességére törekvés
A „Kék szalag” projekthez, a többszöri átéléshez minimum 3 hetes feldolgozási ciklus alkalmazása:
1. hét: előkészítés, tapasztalatszerzés.
2. hét: befogadás, elmélyítés hete
3. hét: a bevésés, összefoglalás, a megszerzett ismeretek alkalmazásának ellenőrzése játékos
feladatokkal
A nem kompetenciás óvónők bevonása, szülők együttműködésre késztetése.
Mennyire sikerült a pedagógusnak szervező, támogató, tanácsadó szerepet megvalósítani.
A partneri kapcsolat, pedagógiai szerep újragondolása
IKT sikeres alkalmazása
A víz védelmében mit kell még tennünk a fenntarthatóság biztosítása érdekében. Ének, mese, játék,
mozgás jelenjen meg minden „vizes” téma feldolgozásában, melyet matematikai tartalommal is
töltsünk meg a gyerekek szintjének megfelelően.
FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE:
Szervezeti feladatok a projekt kapcsán:
Február utolsó hetében a szülőkkel megbeszéltük a feladatokat.
-A térképet ki készíti el az ökológiai láblenyomathoz
- Szülői feladat a Tőserdőben az útvonal kijelölése. Ki melyik állomásnál mit csinál?
- Szülői feladat: A hídépítő versenyben ki lesz zsűritag, mi lesz a dolga.
- Megbeszéltük a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársával, hogy a Tőserdőben március 22-én
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ünnepeljük a Víz világnapját. Mit szeretnénk ott megvalósítani a projekt kapcsán?
- Kolléganőkkel, tagintézményekkel egyeztetés a helyszínről, létszámról, 9 órára jöjjenek, kék szalag
legyen kitűzve a gyerekek ruhájára az ünnep hangsúlyozása végett.
-A Laki-Lurkóba óvodai újságba cikket írni, hogy mi történik a csoportban. Mi a projekt, mi köré
szerveződik, hogyan ünnepeljük.
- Március 10-ei Hídépítő versenyre a versenykiírást elvégezni. Segítő: a váltótárs
- Március 11-én a Víz világnapjára a pontos állomásokat, feladatokat, térképet megbeszélni,
elkészíteni az eszközöket. Segítő: óvónő kolléganő
- Szakmai vezetővel folyamatos egyeztetés,
- Március 12-én egyeztetés külső szakemberünkkel
- Társintézmények meghívása, meghívó készítése.
5. PROGRAMTERV/ FORGATÓKÖNYV:
H
É
T

Nap

Program

Helyszín

Tevékenység

1

1.
nap

Fehérliliomszál…
Esővarázslás…
Jöjj ki napocska…
Csepp csepp csepereg…
- Mese-vers:
Ess eső, ess.. Népköltés
- Vizuális nevelés:
„A kék” színvilág festéssel

Óvoda

Ének-zene,
játékok

2.
nap

2

Óvoda

énekes Ritmus
hangszer,
kavicsok, üveg,
bot
Rajzolás, mintázás, Báb, meseláda
kézimunka, mese- -Tempera,
vers
vízfesték,
parpasztel,
gyurma,
festőpóló
Külső világ tevékeny Könyvtári
megismerése
könyvek, szülők
által
készített
térkép
Testnevelés
pad,
zsámoly,
asztal,
babzsákok

3.
nap

Láblenyomat
elkészítése, Óvoda
takarékos
vízfelhasználás,
fenntarthatóság

4.
nap

Kirándulás a víztározóhoz

Tornaterem

5.
nap
6.
nap

Nagy tó I.

Óvoda

Matematika

Fehérliliomszál…
Óvoda
Süss fel nap…(Új)
Jöjj ki napocska…
Csepp csepp csepereg…
Kavics zenekar alakítása,
Laptopról
esővarázslás
hallgatása, nézése.
- Mese-vers:
Óvoda
Ess eső, ess… Népköltés
- Vizuális nevelés:
Tiszavirág formázása hőre
keményedő gyurmából
Takarékos
vízfelhasználás, Óvoda
fenntarthatóság.
Ökológiai

Ének-zene,
játékok

7.
nap

8.
nap

Eszközök

Rajzlap, színes
ceruza
énekes Ritmus
hangszer,
kavicsok, laptop.

Rajzolás, mintázás, - Báb, meseláda
kézimunka, mese- - Laptop, hőre
vers
keményedő
gyurma, biztos
tű, gyurma
Külső világ tevékeny - Ökológiai lábmegismerése
lenyomat
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láblenyomat kapcsán a víz
fontossága.
9.
nap
10.
nap
11.
nap

Csatornapart, vizes területek Óvoda
felfedezése községünkben séta
folyamán.
mozgásprogram
megvalósítása
A Nagy tó II.
Óvoda
- Mese-vers: Vízivárból
Óvoda
Weöres Sándor: Békakiráyvers
- Vizuális nevelés:
Békakirály
hídjavesszőfonással

12.
nap
13.
nap

Vízben
élő
növények

14.
nap

Nagy Tó varázslása
Óvoda
Hídépítő verseny kiállítása,
zsűrizése.
A Víz világnapja
Tőserdő

15.

állatok

és Tőserdő
Tornaszoba

papírból, blue
tech,
kosár,
kavics, laptop,
videokamera
Testnevelés
Karikák
Padok,
egyensúlyozó
eszközök
Matematika
Rajzlap, színes
ceruza
Rajzolás, mintázás, - Báb, mesekézimunka, mese- láda,
Laptop,
vers
gyurmából
készült
békák
CD, állathangok.
Műanyag kocka,
szivacs
építőelem,
szivacs
mosdótál,
vessző,
kés
vastagbot,
gyurma,
vizeskancsó,
olló,
Külső világ tevékeny Hátizsák, látcső,
megismerése
bogárnéző
Testnevelés
Rúd, babzsák,
labda,
padok,
egyensúlyozó
eszközök
Matematika
Színes ceruza,
rajzlap,
Kirándulás, túra

1. nap
Tevékenység: Ének-zene, énekes játékok:
Fehérliliomszál… énekes játék
Jöjj ki napocska
Csepp, csepp, csepereg… mondóka
Tevékenység célja: A gyerekek fogékonyak legyenek a zene és ezzel összefüggő ritmikus mozgás
iránt. A kiválasztott anyag kapcsolódjon a projekthez, épüljön a csoportba járó gyerekek ének és
mozgásfejlődésére, fogás, egyensúly és ugrókészség fejlődésére. A kiválasztott játékok feleljenek
meg a gyerekek játékszervező kedvének, adjanak alkalmat együttes játékra.
Örömmel és felszabadultan tudjanak énekes játékkal játszani.
A tevékenység feladata: Az énekes játékok és a mozgás fejlesztése a víz témakörében. Fedezzék fel
az együttjátszás, éneklés, mozgás örömét. A kavics, a ritmusbot, az üveg /eszközök/ adta lehetőség
által hogyan, milyen megoldásokon keresztül jutunk el a víz, esőcsepp, zivatar, eső hangjához.
Hogyan tudunk együttesen esőt varázsolni?
Eszközök: ritmushangszer, kavicsok, bot.
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Szervezeti keretek: mikrocsoportos, csoportos
Munkaformák: csoportos
Vázlat: Lépköveket rakunk ki a csoportszobába - mocsárjárást gyakoroljuk.
Csepp, csepp mondókára egyensúlyérzék fejlesztése- mocsárjárás.
Folytatásként karikákat helyezünk a földre, ezek a tócsák, ebbe lehet beleugrálni a gyerekeknek,
majd felajánljuk a topogót - ezt vajon mire használhatnánk?- /gólyalábon járás előkészítés/ Kit kell
hívni, hogy felszáradjon ez a sok eső?
- Utánozással eljátszuk a Jöjj ki napocska- kezdetű dalt.
Többször ismételjük, míg a gyerekeknek kedvük van hozzá.
Ezután újból csepereg az eső. Annyi lesz, hogy Dunát lehet rekeszteni vele. Mi is az a Duna? –
folyó
Ehhez a Dunához kapcsolódik egy párválasztós énekes játékunk, a Fehér liliomszál. Elénekeljük, a
nagycsoportosok már tudják, de a kicsik és középsősök nem. Szerintetek ezt a nevet, hogy Duna,
hol hallottátok a dalban? A nagyokkal el is játsszuk. A középsősök, kicsik csak énekeljék, hogy
tudják a szövegét.
Addig énekeljük, játsszuk, míg van kedvük, és örömmel játsszák a gyerekek.
Majd megkérdezzük a nagyokat, hogy tudnának nekünk olyan tárgyat keresni, amivel esőt tudunk
varázsolni? A kavicsot már próbáltuk.
Fejlesztési területek:
Értelmi képesség:
I. szint: Együttjátszás, megfigyelőképesség, emlékezet
II. szint: Fantázia gyermekvágyainak eljátszása
III. szint: gondolkodás képi élménnyé váljon. Alkotó fantázia kialakulásának fejlesztése.
Szociális képesség:
I. szint: Együttérzés, én és a másik személyes kapcsolat
II. szint: Társas együttmozgás, szabálytudat, egymásra figyelés, ügyesség, küzdelem. Ízlés,
viselkedés, magatartásformálás.
III. szint: Baráti kapcsolatok, párválasztással, együttjátszás vágya, eszközzel ütés élménye.
Viselkedés
Kommunikációs képesség:
I. szint: Szövegtudás, szókincsbővítés
II. szint: Verbális emlékezet és a beszédritmus fejlesztése a vízzel kapcsolatos mondókák, dalok
mondogatásával
III. szint: Mondatalkotási és kifejezőkészség fejlesztése. Párbeszéd, gondolatközlés.
Testi képesség: Testen való tájékozódás, Nagymozgások.
I. szint: Testérzet fejlődéssel segítő énekes mondókák, játékok.
II. szint: Fogós játékok, finommozgások, mozgáskoordináció
III. szint: Egyensúlyozó és ugró játékok, téri tájékozódás.
2. nap
Tevékenység: Mese-vers
„Csepp, csepp, csepereg
Ess, eső, ess…- népköltés
A tevékenység célja: Az új vers illetve népköltés bemutatása, gyakorlása
A vers hangulatának érzékeltetése óvónői bemutatással és gyereki megformálással
Értelmi képességek fejlesztése a vers bemutatását megelőző és követő beszélgetés során.
A tevékenység feladata: Beszélgetés a gyerekekkel, esővel kapcsolatos élményeikről, az esős idő
hangulatáról. Kifejező előadásmóddal érzékeltessük a vers játékosságát, ritmusát.
Figyelem, emlékezet, képzelet fejlesztése a szemléletes bemutatással és a közös beszélgetéssel.
Szókincsbővítés: zab, szaporodjék.
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Ajánlott megelőző anyag: Esővarázslás keresése a Lap-topon. Esővel kapcsolatos versek, énekek
mondogatása, énekelgetése. Esővel kapcsolatos képek, könyvek nézegetése.
Eszközök: Esőkabát, esernyő jelkép, festék, ecset, papír, vizes tál, festőpóló.
Szervezeti keretek: mikro-csoportos
Munkaformák: mikro-csoportos
Vázlat: Hangkazetta- eső hangjai, képek keresése hozzá, kezdeményezhetünk vagy egy esős napon
az időjárás megfigyelése után. Mutassuk be a verset.
Beszélgessünk a gyerekekkel az esőről, esővel kapcsolatos élményeikről.
„Ki mit szeret, vagy nem szeret az esőben? A növényeknek fontos-e, és miért? Milyen fajtájú
esőket ismerünk? (Zápor, zivatar, ónos-eső, szitáló eső, havas eső, jégeső, vihar, stb.) Melyik
évszakra melyik jellemző?” Fessék le, hogy milyennek látják az esőt, milyen élményeik voltak az
esővel kapcsolatban!
Fejlesztési területek:
Értelmi készség:
I. szint: Figyelem, képzelet fejlesztése a vers meghallgatásával, belső vizuális képek alakításával.
II. szint: Figyelem, képzelet, emlékezet fejlesztése a vers meghallgatásával, mondogatásával, belső
vizuális képek alakításával.
III. szint: Figyelem, képzelet, emlékezet fejlesztése a vers meghallgatásával, mondogatásával, önálló
előadásával, részlet gazdag, belső vizuális képek alakításával.
Szociális készség:
I. szint: Érzelmek, motivációk fejlesztése, a természet szépségei iránt érzékenyítés a
vershallgatással.
II. szint: Érzelmek, motivációk fejlesztése, a természet szépségei iránt érzékenyítés a vers
mondogatásával.
III. szint: Érzelmek, motivációk fejlesztése, a természet szépségei iránt érzékenyítés a vers önálló
előadásával.
Kommunikációs (verbális, nonverbális) készség:
I. szint: Szókincsbővítés, beszédértés fejlesztése a zab, szaporodjék szavak értelmének
megvilágításával, a vershallgatás, beszélgetés során.
II. szint: Szókincsbővítés, beszédértés fejlesztése a zab, szaporodjék szavak értő használatával a
vers mondogatása, beszélgetés során.
III. szint: Szókincsbővítés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése a zab, szaporodjék szavak
használatával a vers önálló előadása, a természetről alkotott gondolatok megfogalmazása során.
Testi készség:
I. szint: Finom-motorikus mozgások fejlesztése az esőcseppek hullásának utánozásával, az ujjak
mozgatásával.
II. szint: Finom-motorikus mozgások fejlesztése az esőcseppek hullásának utánozásával, az ujjak
váltott tempójú mozgatásával.
III. szint: Finom-motorikus mozgások fejlesztése az esőcseppek hullásának utánozásával, az ujjak
váltott tempójú, koordinált mozgatásával.
3. nap
Tevékenység: Vizuális nevelés:
„Vizet láttam”…
A tevékenység célja: Finommotorika, tapintás, észlelés fejlesztése, ecsetkezelés kezelése, forma és a
kék színvilág fejlesztése festéssel és színezéssel. Az értelmi készségek fejlesztése a tevékenység alatti
beszélgetések során.
A tevékenység feladata: Az ábrázolás és a kifejezőkészség fejlesztése a „víz” színének
megjelenítésével. Megtapasztalják a színek keveréséből új szín jön létre. Beszélgetés az álló- és
folyóvizekről, színükről, változásairól. Finomodjon eszközfogásuk a rajzlap felületén való
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tájékozódáskor.
Ajánlott megelőző tevékenység: A festés technikájának gyakorlása. A porpasztelles színezés
gyakorlása. Folyókról, tavakról szóló természetkönyvek nézegetése
Nevelési területek: 3-7 éves gyerekek számára
Eszközök: Érdes felületű, színes papírok, tempera, porpasztell, terítő, fixáláshoz hajlakk, simafalú
pohár vízzel.
Szervezeti keretek: mikro-csoportos és egyéni
Munkaformák: mikro-csoportos
Vázlat: Motiváció:
- Egy pohár ivóvíz színének megfigyelése
- folyót, tavat, patakot, tengert ábrázoló képből egy-egy azonos kivágott forma megfigyelése,
beazonosítása, visszahelyezése színei alapján. (kirakó)
- Közös vízparti emlékek felidézése képes könyvek nézegetésével.
1. Fesd meg egy pohár ivóvíz színét! (átlátszó!)
2. Tépj egy csíkot ebből a lapból (A/4 érdes papír)
- ez lesz a te kis tócsád, és most színezd ki a porpasztellel
- ez lesz a te kis tócsád, és most fesd meg, és keverj színeket a kékhez.
3. Tépj egy újabb csíkot a lapból (A/4, színes, érdes papír)
- ez lesz a te kis tengered, és most színezd ki porpasztellel
- ez lesz a te kis tengered, és most fesd ki temperával, keverj a kékhez zöldet.
Fejlesztési területek:
Értelmi készség:
I. szint: A vizuális észlelés, a figyelem fejlesztése a kerti tó színének megfigyelésével, a pohár víz
színének megfigyelésével, a vízről szóló könyvek nézegetésével.
II. szint: Tapintásos észlelés és bőrérzékelés fejlesztése érdes papír- sima papír tapintásával, pasztell
kréta fogásával és a vele való színezéssel.
III. szint: Forma és kék színvilág a kompozíciós készség fejlesztése a megfigyelések és tapasztalatok
felhasználásával.

Szociális készség:
I. szint: Technikai és az anyagismeret bővítése
II. szint: Pozitív énkép formálása az alkotás örömének átélésével
III. szint: Az emlékezet fejlesztése a vizek színének felidézésével. A rész- egész viszonyának
érzékeltetése. A kis tócsák összerakása nagy tócsává, illetve nagy tengerré.
Kommunikációs (verbális, nonverbális) készség:
I. szint: Szókincsbővítés: a kék szín árnyalatai, a vizek elnevezései: patak, folyó, tó, tenger.
II. szint: Verbális emlékezet és a beszédritmus fejlesztése a vízzel kapcsolatos mondókák, dalok
felidézésével, mondogatásával.
III. szint: A mondatalkotási és kifejezőkészség fejlesztése a „vizes” élmények felidézésével.
Testi készség:
I. szint: A finom motorikus képességek és a szem-kéz-koordináció fejlesztése a kirakó játékkal, a
könyvek letapogatásával.
II. szint: A szem-kéz-koordináció fejlesztése. A kéz és az ujjak erősítése porpasztell krétával való
színezéssel.
III. szint: A finom-motorikus képességek és a szem-kéz-koordináció fejlesztése a tépéssel, a
ragasztással.
Tevékenység: Vizuális nevelés
Ökológiai láblenyomat elkészítése, takarékos vízfelhasználás, fenntarthatóság.
A tevékenység célja:
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- szociális képességek fejlesztése: mosdóbeli viselkedés alakításával, fenntarthatóságra nevelés
takarékos vízhasználattal
- értelmi képességek fejlesztése: tapasztalatok szerzése a víz fogyasztásáról, tisztító hatásáról,
testséma-fejlesztéssel, fogalomismerettel, összehasonlítással, következtetéssel
- verbális képességek fejlesztése: beszédértéssel, verbális kommunikációval, a nyelvi kifejezőkészség
bővítésével
- testi képességek fejlesztése: finommozgással.
A tevékenység feladata:
- Tapasztalatszerzés a víz felhasználásáról cselekedtetés közben, vízivások alkalmával,
megfigyelésekkel, valamint a családban szerzett tapasztalatok felidézésével. A takarékos
vízhasználat szokásainak kialakítása a napi tisztálkodások alkalmával, naponkénti gyakorlással; a
mosdóban annak a szokásnak a kialakítása, hogy egymást nem zavarják a WC-használat és a
tisztálkodás közben
- Kézmosás, kéztörlés alkalmával a tenyér, ujjak, kézfej és köröm dörzsölése, tisztítása; tenyér ujjak
érzékeltetése festéssel; tiszta és szennyezett víz összehasonlítása, tiszta és festékes kéz
összehasonlítása, szárított és vízben áztatott csipkebogyó közötti különbségek megállapítása,
ítéletalkotással, következtetések levonása; edényekből különböző halmazok képzése, számolással
mennyiségek megállapítása
- Új szavak: takarékos vízhasználat, szennyeződés, fonnyadt
Ajánlott megelőző tapasztalatszerzés:
Elkészítjük a láblenyomatunkat. Étkezések alkalmával beszélgetés a vízivás szükségességéről. A
poharakban maradt vizet kancsóba töltjük, és azt felhasználjuk a növények öntözéséhez. Naponta
alakítjuk, elmélyítjük a tisztálkodással kapcsolatos szokásokat.
Eszközök:
Ételszínező festék, kis tálkák, papírtörlők, rajzlapok, olló, színes papír, láblenyomatunk.
Szervezeti keretek: Csoport és mikro-csoport
Munkaformák: csoportos és egyéni

Vázlat:
Felvesszük a festőpólót, levetjük a cipőnket és a zokninkat, majd a lábainkat belemártjuk a
festékbe, majd a rajzlapra. Ezután a tisztavízbe mártjuk. Szárazra töröljük a talpunkat és felvesszük
a zoknit. Várjuk, hogy megszáradjon. Az óvó nénihez egyesével megyünk és színes lapra állunk.
Nagyok megpróbálják önállóan körberajzolni a lábukat. A középsősök is próbálkozhatnak, vagy
kérhetik a nagycsoportos társaik segítségét. A kicsiknek az óvó néni rajzolja körbe. A kivágásra a
nagyok próbálják használni az ollót, középsősök segítséget kérhetnek, kicsikkel kivágjuk.
Miért is kell ez? Beszélgető kör.
Matematikai tartalmú tapasztalatok:
Mérések, láblenyomatok, becslések, megállapítások, kisebb-nagyobb, több-kevesebb, ennivaló,
szemét.
Fejlesztési területek Differenciális szintek:
Értelmi készség:
I. szint:
- Bőrérzékelés fejlesztése száraz és vizes bőr érzetének összehasonlításával mosakodás, illetve
lábnyomat készítése közben
- Hőérzet fejlesztése hideg és meleg víz használatával kézmosás során.
- Számlálás gyakorlása egy kéz ujjainak megszámlálásával,
II. szint:
- Figyelem, összehasonlító-képesség fejlesztése tiszta és szennyezett víz,
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- Testséma fejlesztése mosakodás közben (tenyér, kézfej, láb, talp, sarok, lábujjak, ujjak, köröm)
- Több-kevesebb mennyiségi reláció gyakorlása számlálással /láblenyomat/
III. szint:
- A víz fogyasztása tisztító hatása, takarékos vízhasználat, vízzel való egyszerű kísérletezés során
következtetések levonása.
Halmazképzésforma és méret szerint (edények), mennyiségi reláció gyakorlása a különböző
halmazokon belül számlázással (több-kevesebb)
Szociális készség:
I. szint: Szokásismeret fejlesztése helyes kézmosás, fogmosás, tisztálkodás gyakorlásával, mosdó és
WC-használat alakításával
Társas magatartás, együttműködési képesség fejlesztése közös cselekedtetéssel (válogatással,
számlálással)
II. szint: Szokásismeret, egészségmegőrzés, közösségi érzés fejlesztése, együtt munkálkodás.
Jó megoldásra ösztönző belső igény, motiváció alakítása pozitív visszajelzéssel, megerősítéssel
III. szint: Környezettudatos magatartás, szokásismeret fejlesztése a takarékos vízhasználat
gyakorlásával, tudatosításával (nem folyatjuk a vizet, a poharakban megmaradt vizet növények
öntözésére összegyűjtjük.)
Akarati tulajdonságok fejlesztése figyelem fejlesztésével.
Kommunikációs (verbális, nonverbális) készség:
I. szint: Szókincsbővítés: láblenyomat, talplenyomat, körömkefe, számok nevei
II. szint: Szókincsbővítés: testrészek nevei (talp, lábfej, lábujjak, köröm),ökológiai láblenyomat,
tiszta, szennyezett, ellentétpár megnevezése (több-kevesebb)
III. szint: Szókincsbővítés: takarékos vízhasználat, forma (kör, téglalap), méret (magasabbalacsonyabb)
Mondatalkotási készség, összefüggő beszéd fejlesztése otthoni vízhasználat, vízzel kapcsolatos
élmények felidézésével, megbeszélésével.

Testi készség:
I. szint: Finommotorika, szem-kéz-koordináció fejlesztése a helyes kézmosás, kéztörlés, körömkefe
használat technikájának gyakorlásával, ujjak számlálásával, válogatással.
II. szint: Finommotorika, szem-kéz-koordináció fejlesztése tenyér festésével, láblenyomat
készítésével.
III. szint: Finommotorika, szem-kéz-koordináció fejlesztése.
1. nap
Tevékenység: Testnevelés
Kiscsoport: 3-4 éves gyerekek számára
Szökdelések, átlépések egyszerűbb karikaalakzatokon.
Középső csoport: 4-5 éves gyerekek számára
Karikagurítás padok között. Ugróiskola
Nagycsoportosok: 5-6 éves gyerekek számára
Karikagurítás padok között, karikahajtás futás közben. Ugróiskola
1. Bemelegítés:
- Járás:
Karikatolás két kézzel a test előtt
Karikahúzás test mögött két kézzel
- Futás:
Karikatolás két kézzel a test előtt, jelre, talajra leugrás a karikába.
Karikával a derék körül, jelre guggolás a karikába
Karikatartás fej fölött, jelre zsugorülés a karikába.
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- Gimnasztika:
Karikatartás két kézzel a test előtt és karfordítással /kormányzás/
Karikatartás test előtt, karikaemelés fej fölé
Karikatartás fej fölött, törzshajlás oldalra
Törzsfordítás
Terpeszállás, törzshajlítás előre karikával talajérintés 3X, 4-re fejemelés, karika tarkóra „akasztása”
Alapállásban karikatartás test előtt láblendítéssel előre karikaérintés
Karikába beugrás- kiugrás (előre, oldalra)
Terpeszülés, karikatartás bokákkal kifelé feszítve, karikaemelés föl- le
Alapállás, karikatartás test mögött váltott lábemeléssel hátra karikaérintés
Támasz térden és tenyéren, tenyér a karikában, egyik kézzel karemelés előre.
Nagycsoportosoknak:
Lábfejre akasztott karika feldobása lábbal, elkapás kézzel.
Lebegőállás oldalsó középtartás, egyensúlyozás sarokra akasztott karikával
Játék:
Autós játék (kormányzás karikával, pirosra megállás)
Váltóverseny (karikába tett babzsák)
Főgyakorlat:
Futás két karikasoron
Futás egy karikasoron keresztül, elrugaszkodás 1 lábról, talajfogás, 2 lábbal- vissza mackójárás
Ugróiskola: 1 lábról 2-re páros lábbal
Karikagurítás padok között
Levezetés:
Lépés karikából karikába
Párban karikagurítás egymásnak

5. nap
Tevékenység: Tanulás-játék
A mesék folyamata:
- Kezdeményezés
Szeretitek a mesét?
Szerettek rajzolni?
Meséljek nektek?
Le is rajzoljátok?
Akartok „tanulásjátékot” játszani? – kérdések alapján.
Az utóbbi kérdés akkor hangzik el, amikor már tudatosítjuk, hogy ez a mese-rajz egy
„tanulásjáték”.
Magyarázat: Az iskolában is ezt csinálják a gyerekek, a tanító néni mondja, a gyerekek pedig írják,
úgy, mint ti. Csak ti rajzzal írjátok le azt, amit hallotok. Ugye, milyen könnyű?
Az iskolában is ilyen lesz a tanulás.
- Eszközök kiosztása
A mesemondás szabályai:
A mesét elő kell adni, nem olvasni, a gyerekek figyelmét végig megtartva. Ha lankad az érdeklődés,
be kell fejezni a mesét, illetve meg kell kurtítani.
Minden mese úgy kezdődik, hogy „Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl, az
Üveghegyen innen, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer…”
Minden befejezés így hangzik: „Ha az a… ott nem lett volna, az én mesém is tovább tartott volna.”
A különböző rajzolási tempó miatt a várakozási időt a „Mondhatom tovább?” kérdéssel hidaljuk át,
ami egyben tevékenységserkentő is.
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A rajzolás szabályai:
Fő szabály: minden rajz jó!
Minősítés nem megengedett!
Az egyéni rajzolást segítjük, és nem korlátozzuk.
Cél:
A bátorítás
Az önbizalom erősítése
A gyerekekben lévő rejtett tartalékok kibontakoztatása
A próbálkozási kedv erősítése.
Az óvónő mondja a mesét – a gyerekek rajzolják.
A nagy tó I.
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl, az Üveghegyen
innen, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy nagy tó – mesebeli tó
A tó bal oldalán 5 nyaraló épült.
Ugyanennyi a jobb oldalon is
Te melyikben nyaralnál szívesen, jelöld meg, rajzolj a házra egy szívet!

rajz
rajz
rajz
rajz

Beszélgetés.
Most megnézzük a bal vagy a jobb oldalon nyaralnának többen. Akik a bal oldali házat választották,
álljanak a bal oldalamra. Akik a jobb oldalit, álljanak a jobb oldalamra. (Ha kell, szempontot adok a
sikeres feladat megoldásához. Pl.: a bal kezükön hordják a felnőttek a karórájukat.)
A meserajz folytatása:
A tó közepén állt a harcsa király palotája.
Kagylóból
építette.
A harcsakirálynak 5 lánya volt.
5 kis harcsa királylány.
Mindig ott lubickoltak a kagylópalota körül.
A tó bal szélén lakott a csuka király a családjával.
Ők kavicspalotában laktak.
Neki ugyanannyi fia volt, mint a harcsakirálynak a lánya
A keszeg király a tó jobb szélén lakott egy hínárpalotában
Neki annyi gyermeke volt, mint a harcsa és a csuka királynak összesen.
(Ha szükséges, közös számolással keressük a megoldást.)
Verőfényes szép idő volt. A nap száz ágra sütött, pont a tó fölött.
De már gyülekeztek az esőfelhők is. A nap bal oldalán 3 esőfelhő és
2 bárányfelhő leselkedett.
A jobb oldalon ugyanannyi, 3 esőfelhő és 2 bárányfelhő.
A tó alsó szélén egy autóút vezet.
Ezt használják a halászok is a kishal szállítására. Mert időnként szaporítani kell a
tó halállományát. Most is hoztak egy nagy teherautón 10 hordó kishalat.
De igyekeznek is a munkálatokkal, mert már a tó bal felén fújni kezd a szél. Veri
fel a hullámokat, pillanatokon belül a tó felszíne csupa hullámverés.
Az esőfelhőkből meg elkezd esni az eső.
A giliszták nagy örömére. Máris ott sorakoztak az út bal és jobb oldalán
tízesével.
A bal oldali házak alatt meg Csiga Csilla és Csabi csúszkál nagy örömmel a

rajz
rajz
rajz
rajz
rajz
rajz
rajz
rajz
rajz
rajz
rajz
rajz

rajz
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nedves füvön. Csak Pillangó Panni és Peti igyekszik a tó szélén búvóhelyet
keresni az eső elől, féltve szárnyaikat.
rajz
Ha Pillangó Panni és Peti ennyire nem sietett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Itt a vége,
fuss el véle. A mesének vége. Aki nem hiszi, járjon utána.
6. nap
Tevékenység: Ének-zene, énekes játékok
Fehérliliomszál…
Süss fel nap…
Csepp, csepp, csepereg…
Jöjj ki napocska…
Kavicszenekar alakítása
Lap-topról esővarázslás hallgatása és nézése.
Tevékenység célja: A gyerekek fogékonyak legyenek a zene és ezzel összefüggő ritmikus mozgás
iránt. A kiválasztott anyag kapcsolódjon a projekthez, épüljön a csoportba járó gyerekek ének és
mozgásfejlődésére, fogás, egyensúly és ugrókészség fejlődésére. A kiválasztott játékok feleljenek
meg a gyerekek játékszervező kedvének, adjanak alkalmat együttes játékra.
Örömmel és felszabadultan tudjanak énekes játékkal játszani.
A tevékenység feladata: Az énekes játékok és a mozgás fejlesztése a víz témakörében. Fedezzék fel
az együttjátszás, éneklés, mozgás örömét. A kavics, a ritmusbot, az üveg /eszközök/ adta lehetőség
által hogyan, milyen megoldásokon keresztül jutunk el a víz, esőcsepp, zivatar, eső hangjához.
Hogyan tudunk együttesen esőt varázsolni?
Eszközök: ritmushangszer, kavicsok, bot.
Szervezeti keretek: mikro-csoportos, csoportos
Munkaformák: csoportos
Vázlat: Lap-topról esővarázslást hallgatunk és nézünk. Mi hogyan csináltuk a múlt héten? Ki
emlékszik rá? Milyen eszközöket tudnánk még használni?
Szél- kicsik s-hang, sz-hang.
Nagyok lepedő vagy sálak suhogtatása, lengetése- jelzi, hogy jön az eső.
Idézzük fel miket is mondogattunk az elmúlt héten?
Csepp, csepp, csepereg… mondóka
Jöjj ki napocska
Fehérliliomszál…
Ezeket a gyerekek emlékképei és az óvónői irányítással pontosítjuk és eljátszuk. Hogy eltűnjenek a
tócsák, van még egy dalunk.
Síkbáb: Napocska, Felhő, Tócsa.
Ez a dal a Süss fel nap, fényes nap…
Zenehallgatás: Száraz tónak nedves partján…
Fejlesztési területek, differenciálási szintek.
Értelmi képesség:
I. szint: Együttjátszás, megfigyelőképesség, emlékezet
II. szint: Fantázia gyermekvágyainak eljátszása
III. szint: gondolkodás képi élménnyé váljon. Alkotó fantázia kialakulásának fejlesztése.
Szociális képesség:
I. szint: Együttérzés, én és a másik személyes kapcsolat
II. szint: Társas együttmozgás, szabálytudat, egymásra figyelés, ügyesség, küzdelem. Ízlés,
viselkedés, magatartásformálás.
III. szint: Bárki kapcsolatok, párválasztással, együttjátszás vágya, eszközzel ütés élménye.
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Viselkedés
Kommunikációs képesség:
I. szint: Szövegtudás, szókincsbővítés
II. szint: verbális emlékezet és a beszédritmus fejlesztése a vízzel kapcsolatos mondókák, dalok
mondogatásával
III. szint: Mondatalkotási és kifejezőkészség fejlesztése. Párbeszéd, gondolatközlés.
Testi képesség: Testen való tájékozódás, Nagymozgások.
I. szint: Testérzet fejlődéssel segítő énekes mondókák, játékok.
II. szint: Fogós játékok, finommozgások, mozgáskoordináció
III. szint: Egyensúlyozó és ugró játékok, téri tájékozódás.
7. nap
Tevékenység: Vizuális nevelés
„Tiszavirág” Hőre keményedő gyurmából
A tevékenység célja: A gyurmázás alaptechnikáinak gyakorlása (gömbölyítés, sodrás, lapítás, stb.). A
finommotorika és a tapintásos észlelés fejlesztése. Térbeli formák létrehozása. Az értelmi
képességek fejlesztése a tevékenység közbeni beszélgetés során.
A tevékenység feladata: A gyurma felületén való tájékozódás gyakorlása a megmunkálás és az
alakítás során. Az ujjak mozgásának finomodása az alkotás és a díszítés örömének átélése
közben. A fantázia és az emlékezet fejlesztése azáltal, hogy beszélgetünk a gyerekekkel a vízparti
virágokról és azok jellemzőiről.
Ajánlott megelőző tevékenység: A gyurmázás technikájának gyakorlása. Növényes mesék, versek
hallgatása. A természetről szóló könyvek nézegetése.
Eszközök: előre elkészített hőre lágyuló gyurma /kék, fehér/, terítő, munkalapok, hagyományos
gyurma /kék és fehér színben/
Szervezeti keretek: mikro-csoportos
Munkaformák: mikro-csoportos
Vázlat: A videó film megtekintésével és a képek nézegetésével, megbeszéljük, mi is az a tiszavirág.
Mi az, hogy kérész élet? Hol fejlődik ki? Iszap. Meddig él? Mihez hasonlít? Milyen formából
hozhatnánk létre? Készítsük el először hagyományos gyurmából, sodrás törzs, gömbölyítés- fej, kis
golyók- szem, sodrás, lapítás- szárny. Milyen színű lehet? Törzs- kék, szárny – fehér vagy átlátszó.
Majd az így létrehozott állatkák megmunkálása után jön a hőre keményedő gyurmával ismerkedés.
Mivel már egyszer a formavilágot létrehoztuk, tudjuk, hogy az állatka melyik része milyen
technikával készüljön könnyebb dolgunk lesz., de gyorsabbnak kell lennünk, mert ezt a gyurmát
nem gyúrhatjuk annyi ideig, mert tönkre megy.
Fejlesztési területek: Differenciális szintek:
Értelmi készség:
I. szint: Vizuális, taktilis percepció, figyelem fejlesztése a különböző hatású anyagok (vizualitás, tapintás)
megtapasztalásával, használatával
II. szint: Vizuális, taktilis percepció, gondolkodás fejlesztése az anyaghasználat megfigyelésével, a sima gyurma,
és a hőre keményedő gyurma hatásának megfigyelésével
III. szint: Vizuális, taktilis percepció, gondolkodás fejlesztése az anyaghasználat megfigyelésével, a két gyurma
közötti különbség, hasonlóság megfigyelése, ok-okozati összefüggések megállapításával

Szociális készség:
I. szint: Érzelmek, motivációk fejlesztése az alkotókedv motiválásával
II. szint: Érzelmek, motivációk fejlesztése az alkotókedv motiválásával, az elkészült munka
örömének tudatosításával
III. szint: Érzelmek, motivációk fejlesztése az alkotókedv motiválásával, az elkészült munka
Esztétikai élményének tudatosításával
Kommunikációs (verbális, nonverbális) készség:
I. szint: Beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése az alkotómunkát kísérő párbeszédekkel
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II. szint: Beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése az alkotómunkát kísérő beszélgetésekkel, a
gondolatok verbális megfogalmazásával
III. szint: Beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése az alkotómunkát kísérő beszélgetésekkel, a
gondolatok összefüggő, folyamatos beszédben történő előadásával
Testi készség:
I. szint: Finom-motorikus mozgások fejlesztése a zsírkrétarajz lendületes festésével
II. szint: Finom-motorikus mozgások, koordinációs képességek fejlesztése a zsírkrétarajz
részletességének alakításával, a festéssel való kiemelésre törekvéssel
III. szint: Finom-motorikus mozgások, koordinációs képességek fejlesztése a zsírkrétarajz
részletességének alakításával, a festéssel való fedés, kiemelés, áttetszés egyensúlyára való törekvéssel
Ez a mi tiszavirágunk nem egy napig él, ez egy örök emlék lesz, mert a víz világnapján ez lesz a
kitűzőnk.
Tevékenység: Mese-vers
Ess eső, ess… népköltés
A tevékenység célja: A vers ismétlése, feldolgozása síkbábokkal. Beszélgetés a gyerekekkel az
esőről. Milyen lehet? – szitáló, csendes, zápor, zivatar, jeges, ónos, havas, stb. Milyen most az idő?
Figyelem, emlékezet, képzelet fejlesztése a vers felidézése közben. Közös megbeszélés a
szerepkiválasztásról.
A tevékenység feladata: Beszélgetés a gyerekekkel, esővel kapcsolatos élményeikről, az esős idő
hangulatáról. Kifejező előadásmóddal érzékeltessük a vers játékosságát, ritmusát.
Figyelem, emlékezet, képzelet fejlesztése a szemléletes bemutatással és a közös beszélgetéssel.
Szókincsbővítés: zab, szaporodjék.
Ajánlott megelőző anyag: Esővarázslás keresése a laptopon. Esővel kapcsolatos versek, énekek
mondogatása, énekelgetése.
Esővel kapcsolatos képek, könyvek nézegetése.
Eszközök: festék, ecset, papír, vizes tál, festőpóló, síkbábok: esőfelhő, nap, zab, búza, cintányér,
ritmusbot.
Szervezeti keretek: mikro-csoportos
Munkaformák: mikro-csoportos
Vázlat: A vers eljátszása síkbábokkal, hanghatásokkal. A vershez hanghatás /szereposztással/
cintányér –villám, ritmusbot –lotyogó eső.
Majd beszélgetés, ki mit szeret az esőben, mire jó, miért fontos, hová jut az eső. Fessünk tócsákat.
8. nap
Tevékenység. Külső világ tevékeny megismerése.
Takarékos vízfelhasználás, fenntarthatóság, ökológiai láblenyomat kapcsán a víz fontossága.
/videofelvétel készült/
A tevékenység célja:
- szociális képességek fejlesztése: mosdóbeli viselkedés alakításával, fenntarthatóságra nevelés
takarékos vízhasználattal
- értelmi képességek fejlesztése: tapasztalatok szerzése a víz fogyasztásáról, tisztító hatásáról,
testséma-fejlesztéssel, fogalomismerettel, összehasonlítással, következtetéssel
- verbális képességek fejlesztése: beszédértéssel, verbális kommunikációval, a nyelvi kifejezőkészség
bővítésével
- testi képességek fejlesztése: finommozgással.
A tevékenység feladata: Megelőző tapasztalatszerzés az elkészült a láblenyomatról. Mi is ez? Miért
is fontos nekünk? Mit is tudunk a vízről? Hol milyen formában jelenik meg?
Eszközök: térkép, földgömb, 3 kosár, játékok, kendők, láblenyomataink, tarisznya, lap-top.
Vázlat: Letakarok színes /kék színű/ játékokat csővezetékes játék.
Varázsoljunk esőt /3 kosár, puha dolog, kemény, üveg./
Köralakítás- esővarázslás.
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Lassan esik az eső
Szakad az eső
Eláll az eső, süt a nap.
Kicsik, középsősök nem.
Csak nagyok, kör, eső, vállérintéssel, intéssel indítás, majd elállítása. /zápor, zivatar, cintányér/
Szerintetek miért varázsoltunk vizet? – mutatok valamit - laptop - internet: Radó Lili: Esőcseppek
Honnan indultak ezek az esőcseppek? Zápor-zivatar
Hová jutottak? A Földbe.
Van nekünk egy földgömbünk. Kik élnek a földön? – ember, állat, madár
Mi kell ahhoz, hogy éljünk? Víz
Hol van itt az óvodában víz? Csoporton belül? – kívül? – udvaron belül?
És honnan jön? A földből.
Hol van itt a csoporton belül iható víz, és nem iható víz. Hol van a csoporton kívül iható víz, és
nem iható víz.
Találtam valamit! Csukjátok be a szemeteket, szerintetek mit adtam a kezetekbe? /nagyok/
Talplenyomatok: Kik is élnek a földön? Kép!
Mindenkinek van láblenyomata. Ember, állat, madár.
Mindenkinek más.
Hogy miért is kellett? Most egy érdekes szót, kifejezést mondok- ökológiai láblenyomat. Mondjuk
csak ki! Ki tudná kiszedni belőle a magánhangzókat?
Életünk kielégítéséhez szükséges javak: ÉTEL+INNIVALÓ+HULLADÉK.
Ezek nagysága- Ki mennyit eszik, iszik az, az ő ökológiai láblenyomata.
Nektek mekkora a láblenyomatotok? Kicsi, felnőtteknek - nagy, madárnak-kisebb, medve-nagyobb.
Ahhoz, hogy ne használjuk el egymás elől a vizet, mit kell tennünk.
Pl.: Otthon-fürdésnél, kádban-zuhany, WC-t szerintetek sok vízzel vagy kevéssel húzzuk le?
Mennyit igyunk? – Annyit, hogy ne jusson másnak?
Hogy használjuk a vizet kézmosásnál? Hogyan mossunk kezet?
Játsszuk el, mintha játékkal a megfelelő mosdózást, kézmosást, hogyan nyitjuk ki a csapot?
Hangos S – zúdul
Szaggatott S – épphogy kinyitjuk
Folyamatos S – közepes hangerő a jó
PAZARLÁS, TAKARÉKOSSÁG!
Otthon mit mondjunk anyuéknak, mit ne csináljon a vízzel? Vagy mit csináljon?
Mit mondjunk a Pillangósoknak, hogy használják a mosdót? Feleslegesen ne engedjék folyni a
vizet, ne nyissák ki teljesen a csapot stb. Most pedig megkeressük Magyarországot a térképen.
Terítsük ki, ragasszuk le a térképet. Beszéljük meg hol lehet rajta víz. Álló vagy folyóvíz?
És most először a kicsik ragasszák fel a láblenyomatukat ide a térképre, utána a középsősök, majd a
nagyok. Ha nem férne már rá láblenyomat, akkor mi történne a vízzel szerintetek? Elfogyna. Erre
kell vigyázni! A víz az nagy kincs. Ha takarékoskodunk, akkor megmarad a kincsünk.
Szervezeti keretek: csoportos, mikro-csoportos
Munkaformák: csoportos, egyéni
Matematikai tartalmú tapasztalatok:
Mérések, láblenyomatok, becslések, megállapítások, kisebb-nagyobb, több-kevesebb, ennivaló,
szemét.
Fejlesztési területek Differenciális szintek:
Értelmi készség:
I. szint:
- Bőrérzékelés fejlesztése száraz és vizes bőr érzetének összehasonlításával mosakodás, illetve
lábnyomat készítése közben
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- Hőérzet fejlesztése hideg és meleg víz használatával kézmosás során.
Számlálás gyakorlása egy kéz ujjainak megszámlálásával,
II. szint:
- Figyelem, összehasonlító-képesség fejlesztése tiszta és szennyezett víz,
- Testséma fejlesztése mosakodás közben (tenyér, kézfej, láb, talp, sarok, lábujjak, ujjak, köröm)
- Több-kevesebb mennyiségi reláció gyakorlása számlálással /láblenyomat/
III. szint:
- a víz fogyasztása tisztító hatása, takarékos vízhasználat, vízzel való egyszerű kísérletezés során
következtetések levonása.
Halmazképzés, forma és méret szerint (edények), mennyiségi reláció gyakorlása a különböző
halmazokon belül számlázással (több-kevesebb)
Szociális készség:
I. szint: Szokásismeret fejlesztése helyes kézmosás, fogmosás, tisztálkodás gyakorlásával, mosdó és
WC-használat alakításával
Társas magatartás, együttműködési képesség fejlesztése közös cselekedtetéssel (válogatással,
számlálással)
II. szint: Szokásismeret, egészségmegőrzés, közösségi érzés fejlesztése, együtt munkálkodás.
Jó megoldásra ösztönző belső igény, motiváció alakítása pozitív visszajelzéssel, megerősítéssel
III. szint: Környezettudatos magatartás, szokásismeret fejlesztése a takarékos vízhasználat
gyakorlásával, tudatosításával (nem folyatjuk a vizet, a poharakban megmaradt vizet növények
öntözésére összegyűjtjük.)
Akarati tulajdonságok fejlesztése figyelem fejlesztésével.
Kommunikációs (verbális, nonverbális) készség:
I. szint: Szókincsbővítés: láblenyomat, talplenyomat, körömkefe, számok nevei
II. szint: Szókincsbővítés: testrészek nevei (talp, lábfej, lábujjak, köröm), ökológiai láblenyomat,
tiszta, szennyezett, ellentétpár megnevezése (több-kevesebb)
III. szint: Szókincsbővítés: takarékos vízhasználat, forma (kör, téglalap), méret (magasabbalacsonyabb)
Mondatalkotási készség, összefüggő beszéd fejlesztése otthoni vízhasználat, vízzel kapcsolatos
élmények felidézésével, megbeszélésével.
Testi készség:
I. szint: finommotorika, szem-kéz-koordináció fejlesztése a helyes kézmosás, kéztörlés, körömkefe
használat technikájának gyakorlásával, ujjak számlálásával, válogatással.
II. szint: finommotorika, szem-kéz-koordináció fejlesztése tenyér festésével, láblenyomat
készítésével.
III. szint: finommotorika, szem-kéz-koordináció fejlesztése.
9. nap
Tevékenység: Testnevelés
Kiscsoport: 3-4 éves gyerekek számára
Léglabda leütés, - elkapás, gurítás, visszaérkező labda elkapás
Középsős: 4-5 éves gyerekek számára
Léglabda leütés, - elkapás, gurítás, kétkezes alsó dobás függőleges felületre
Kétkezes felső dobás vízszintes felületre
Nagycsoportos: 5-6 éves gyerekek számára
Labdavezetés és adogatás társhoz egykezes felső dobással, labdarúgás társhoz
Labdaleütés társhoz, kidobott labda után futás, elkapás
Bemelegítés:
- Futás:
Jelre ellenkező irányba
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Rúd alatt bújással
- Játék:
Babzsák-fogó
Féltek-e a medvétől?
Páros lábon szökdelés előre, majd hátra.
Lábújjhegyen séta, majd sarkon
Guggolva járás
- Gimnasztika:
Páros lábon szökdelés, magastartásban a labda
Terpeszben, majd páros lábon szökdelés és mellső középtartásban a labda
Helyben futás és hátul a labda
Váltott lábbal szökdelés és mellső középtartásban a labda
A labda magastartásban és törzshajlítás oldalra
Törzsfordítás és mellkashoz fogni a labdát
A labda magastartásban és karhúzás hátra, majd gyümölcsszedés
Guggolás 4X és lent a földön a labda, terpeszállás és törzshajlítás előre 4X.
A labda mellső középtartásban és láblendítés
„Hastáncos”
Játék:
Kenguru fogó
Főgyakorlat:
Lajhármászás, függeszkedés
Lécek átugrása
Hason csúszás padon, mackójárás, kutyamászás
Hossztengely körüli gurulás
Levezetés:
Járás combütögetéssel
Légző gyakorlat
Átfordulás derékmagasságú gerendán
10. nap
Tevékenység: Tanulás-Játék
A nagy tó II.
Az óvónő „elfelejti” A nagy tó című mesét- a gyerekek „segítik ki”, illetve mondják és rajzolják. A
második rajz annyival több, hogy a gyerekek saját elképzelésük alapján továbbrajzolják a mesét.
11. nap
Tevékenység: Vizuális nevelés
Hídépítés vesszőfonással
A tevékenység célja: A finommotorika és a vizuális memória fejlesztése. A gondolkodási műveletek
fejlesztése a tevékenység és a közös beszélgetés során
A tevékenység feladata: Az ujjak más típusú mozgatására ad lehetőséget. A híd / segítséggel való/
elkészítése és díszítése. A fantázia, a képzelet, az emlékezet és rész- egész- viszony érzékelésének
fejlesztése. A vessző megmunkálása és a kis híd összerakása során.
Ajánlott megelőző tevékenység: A festés technikájának gyakorlása. „A tiszai híd”
A hidakkal kapcsolatos versek, mesék, történetek hallgatása. Weöres Sándor: Békakirály
Hidas könyvek nézegetése, játék a vízzel.
Eszközök: rajzlap, festék, ecset, tálkában víz, terítő, szerepjáték kellékei. /zöld kendő- béka, színes
kendő- halak, kék kendő- víz.
Szervezeti keretek: mikro-csoportos és egyéni
Munkaformák: mikro-csoportos és egyéni
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Vázlat:
Egy nagy mosdótál, benne egy kis tál lefordítva, ez egy sziget. A sziget közepén lakik a Békakirály.
/gyurmából/
Hogyan tudnál eljutni hozzá vendégségbe? Milyen ötleteitek vannak? Hídon, de miből lehetne
elkészíteni, és milyen hosszú, széles legyen? Méretek, becslések végzése.
Lehet műanyagépítőből híd, fakocka alátámasztással. Lehet-e papírból? Lehet-e fémépítőből?
Hoztam nektek vesszőt, mi ebből próbáljunk meg hidat készíteni. A vesszőt bújtatni kell. A
bújtatás előtt készíteni kell egy alapot, amin keresztül le-fel vezetitek a vesszőt. Építsünk hidat,
hogy eljussunk a békakirály várába vendégségbe.
Fejlesztési területek: Differenciális szintek
Értelmi készség:
I. szint: A vizuális észlelés és a figyelem fejlesztése. A híd építéséhez szükséges eszközök
megfigyelésével, megnevezésével, hidas könyvek nézegetésével.
II. szint: A tapintásos észlelés fejlesztése a vessző letapogatásával.
III. szint: A rész- egész viszonyának érzékeltetése a kis híd összerakásával.
Szociális készség:
I. szint: A technika- és az anyagismeret bővítése a barkácsolás során a különböző anyagok
megismerésével és megmunkálásával.
II. szint: A kreatív önmegvalósítás fejlesztése produktum létrehozásával.
III. szint: A közösségi érzés, a kooperációs készség fejlesztése a terepasztalon való közös játékkal.
Egészséges versenyszellem formálása az elkészített hidak versenyeztetésével.
Kommunikációs (verbális, nonverbális) készség:
I. szint: Szókincsbővítés: vessző, híd, ár. Beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése az alkotó
munkát kísérő párbeszéddel.
II. szint: Beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése az alkotó munkát kísérő beszélgetésekkel,
gondolatok verbális megfogalmazásával.
III. szint: A mondatalkotási és a kifejezőkészség a hidas élmények felidézésével.
Testi készség:
I. szint: A finommotoros képességek, a szem-kéz-koordináció és a térészlelés fejlesztése a tavi
terepasztalon való játékkal.
II. szint: A finommotoros képességek, a szem-kéz-koordináció fejlesztése a híd készítésével.
III. szint: A finommotoros képességek, a szem-kéz-koordináció fejlesztése a híd készítésével.
11. nap
Tevékenység: Mese-vers
„Békavár”
Weöres Sándor: Békakirály- vers
A tevékenység célja: A vers bemutatása, esetlegesen gyerekekkel történő eljátszása.
A vízi világ, a tó, és a tópart élőlényeinek, jellegzetességeinek, bemutatása, érzékeltetése a kifejező
előadásmóddal.
Gondolkodási műveletek fejlesztése a vers bemutatása közben, valamint a közös beszélgetés alatt.
A tevékenység feladata: Előadásmódunkkal érzékeltessük a vers játékosságát, dinamikáját.
Milyen vízparti élményekről tudnátok mesélni. Beszélgető kör vízparti élményekről.
Figyelem, emlékezet, képzelet fejlesztése a szemléletes bemutatással és a bemutatást követő
beszélgetés közben
Ajánlott megelőző tevékenység: Az udvaron található tó /Pillangós udvarrész/ megfigyelése, ebi
halak felfedezése. Vízzel, vízparttal, vízi állatokkal kapcsolatos versek, énekek mondogatása,
énekelgetése. Természetkönyvek nézegetése.
Akváriumot hozott S. Laura anyukája, vízi élőlényekkel, csoportszobába elhelyeztük.

PEDAGÓGIAI PROGRAM

Eszközök: Békabáb, fejdíszek, korona, természetkönyvek.
Szervezeti keretek: mikro-csoportos
Munkaformák: mikro-csoportos
Vázlat: Kezdeményezzük a verset egy békabábbal, vagy a természetkönyvek nézegetéséből. Idézzék
fel a gyerekek, békákkal kapcsolatos emlékeiket, élményeiket. „Milyennek képzelitek az állatok
életét a vízben?” Esetleg el is játszhatják, le is rajzolhatják.
Mutassuk be a verset, és folyamatosan motiválva a gyerekeket, engedjük, hogy el is játsszák, hogyan
képzelik el a vers tartalmát. Osszák ki egymás között a szerepeket (békakirály, vízi népe, szárazföldi
nép) és az eszközöket (korona, fejdíszek).
Komplexitásra lehetőség: Száraz tónak nedves partján…
Fejlesztési területek: Differenciális szintek
Értelmi készség:
I. szint: Figyelem, képzelet fejlesztése a vers meghallgatásával, a vers játékosságának, dinamikájának
éreztetésével.
II. szint: Figyelem, képzelet, emlékezet fejlesztése a vers mondogatásával, a vers játékosságának,
dinamikájának éreztetésével
III. szint: Figyelem, képzelet, emlékezet fejlesztése a vers hallgatásával, önálló mondogatásával, a
vers játékosságának, dinamikájának éreztetésével, játékos előadással.
Szociális készség:
I. szint: Érzelmek, motivációk fejlesztése, a természet közelebb hozatalával, a béka figurájának
eljátszásával.
II. szint: Érzelmek, motivációk fejlesztése, a természet közelebb hozatalával, a béka figurájának
eljátszásával, az állat pozitív érzelmi megközelítésével.
III. szint: Érzelmek, motivációk fejlesztése, a természet közelebb hozatalával, a béka figurájának
eljátszásával, az állat pozitív érzelmi megközelítésével, az állatokról az információk bővítésével.
Kommunikációs (verbális, nonverbális) készség:
I. szint: Beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése a vers hallgatásával, játékosság érzékelésével.
II. szint: Beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése a vers mondogatásával, játékosság
érzékelésével
III. szint: Beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése a vers előadásával, játékosság érzékelésével,
értelmezésével
Testi készség:
I. szint: Nagymozgások fejlesztése békaugrással
II. szint: Nagymozgások fejlesztése békaugrással, a koordinált mozgásra törekvéssel
III. szint: Nagymozgások fejlesztése nagymozgással, békaugrással, a koordinált mozgásra
törekvéssel, iránymegjelöléssel.
12. nap
Tevékenység: Külső világ tevékeny megismerése.
Vízben élő állatok és növények
A tevékenység célja:
- Szociális képességek fejlesztése: környezet- és természetvédelem alapozása, kirándulás szokásainak alakítása,
természetjárással, természeti ismeretek nyújtásával
Alkalmazkodás együttműködéssel
- Értelmi képességek fejlesztése: téri tájékozódással, megfigyelőképességgel, emlékezettel, feladattartással, látásés hallásérzékeléssel, valamint téri viszonyításokkal
- Verbális képességek fejlesztése: összefüggő folyamatos beszéddel, szókincsbővítéssel
- Testi képességek fejlesztése: nagymozgással, állóképesség növelésével

A tevékenység feladata:
-A Tőserdőben a helyes viselkedés szabályainak elmondása, megbeszélése. Az utazás alkalmával az
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elhelyezkedésben egymás segítése. Közvetlen tapasztalatszerzés, a vízpart élővilágáról, gyönyörködés a madarak
röptében, a halak mozgásában
- Közvetlen megfigyelések, látás és hallás útján. A vízparton állva, önmagunkhoz mérten, téri viszonyítások,
közelebb-távolabb lévő fák, alacsonyabban-magasabban szálló madarak. Lassabban-gyorsabban úszó kacsák
- Az összefüggő beszéd fejlesztése: az előzménynél a korábbi Tőserdei kiránduláson készült fotók segítségével az
élmények felidézésével, az átélt élmények elmondásával, valamint a látottak, hallott megfogalmazásával. Új
fogalmak: zöldell, üreg, telelés
-A vízparton és a játszótéren a játék, szabad tevékenység során térbejárások, futkározások
Ajánlott megelőző tapasztalatszerzés: Ősszel: ismerkedünk az óvodai-, a közeli házak kerti tavának a
növényeivel, állataival. A szülőkkel együtt tanuljuk a Somvirág kezdetű dalt, kirándulunk a családokkal együtt
ősszel, tavasszal egy tó, vagy egy folyópartra. Ezen a kiránduláson megfigyeljük, hogy milyen állatokat, növények
látunk. Hallgatózunk, milyen hangokat hallunk? Beszélgetünk arról, hogy a békák, bogarak elbújnak a parti növényzetben. A madarak is el tudnak ott rejtőzni, ott fészkelnek, hogy nagyobb állatok, és az emberek ne vegyék
észre őket. Figyeljük a vadkacsákat, ahogyan lebuknak a vízbe, megcsodáljuk színes tollazatúkat. Megnevezzük a
növényeket, a megfigyelt madarakat. Utánozzuk az állatok, növények mozgását. Bebújunk a szomorúfűz sátra alá,
elénekeljük Gryllus Vilmos „Hajlik a fűzfa" c. dalát.
A foglalkozás előtti napokban beszélgetünk a fényképek segítségével, a csoporttal tett vízparti kirándulásokról, az
ott szerzett tapasztalatokról.
Eszközök: Képek, fényképezőgép, színes fotók, kis kosárkák, látcsövek, nagyítók, bogár néző; hátizsák,
szendvics, tea, egy kis ropogtatni való.
Szervezeti keretek: csoport

Munkaformák: csoportos és egyéni
Vázlat: Kirándulunk a Tőserdőbe, ahol ősszel a csoporttal együtt voltunk. Felidézzük, milyen volt ősszel, milyen

növényeket, állatokat láttunk akkor. Megfigyeljük, miket látunk most, tél végén? Milyenek a növények? Keresünk
a kopasz fákon, a nádasban fészket látcsővel. Most jobban észrevehetők, mert még nem takarják a fák levelei, a
lomb. Követjük a madarak röptét a tekintetünkkel. Megpróbáljuk utánozni a madarak röptét, kitárjuk a
„szárnyainkat", és csapkodunk vele lassabban-gyorsabban, megállapítjuk, hogy mi nem tudunk felemelkedni a
földről, nem tudunk repülni. Tovább szemlélődünk. Látunk-e, hallunk-e a parton békákat? Vajon miért nem?
Elbújnak nagyobb üregekbe, a földbe, hogy ott teleljenek át. Emlékszünk még a békák hangjára? Próbáljuk
utánozni? Utánozzuk az ugrálását is. Megvizsgáljuk az elszáradt növényi részeket, gyűjtünk kincseket, szép
kavicsokat, üres csigaházat, egyéb kincseket, amit már a természet elengedett. Nagyítóval is megnézegetjük.
Megállapítjuk, mi az, ami nem oda illő a vízpartra, amit emberek dobáltak szét, majd kezet mosunk. Elfogyasztjuk
a ropogtatni valót, a keletkező hulladékot nejlon táskába tesszük, vagy ennek hiányában haza visszük.
Megbeszéljük, hogy mi nem hagytunk magunk után semmi szemetet. Hazaindulunk gyalogosan. Hagyjuk a
gyermekeket pihenni.
Matematikai tartalmú tapasztalatok: Térbejárás, téri irányok gyakorlása nagymozgással. Megfigyelésünk
alkalmával meghatározásokat teszünk, mit látunk közel, távol. Látunk alacsonyan, magasan szálló madarakat. A
gyűjtött „kincseknél" nagyságbeli, és formai összehasonlításokat végzünk. Miből találtunk többet, kevesebbet

Fejlesztési területek: Differenciális szintek
Értelmi készség:
I. szint: Vizuális észlelés, figyelem, megfigyelőképesség fejlesztése növények elszáradt
növényi részek, úszó kacsák, madarak röptének megfigyelésével, nagyító, távcső használatával, fészek, üreg felkutatásával. Térirányok, téri relációk felállítása, becslése,
gyakorlása (közel-távol)
II. szint: Vizuális differenciálás fejlesztése vízpartra nem illő dolgok kikeresésével
(szemét), „kincsek" keresésével. Térirányok, téri relációk felállítása, becslése,
gyakorlása (alacsony-magas)
III. szint: Emlékezet fejlesztése a csoport indulójának, az őszi kirándulás emlékeinek
felidézésével. Ok-okozati összefüggések felfedeztetése a természetben látható szemét
kapcsán. Hová való a hulladék? A természet által elengedett „kincsek" gyűjtése.
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Nagyságbeli és formai összehasonlítások. Mennyiségi relációk gyakorlása (többkevesebb)
Szociális készség:
I. szint: Közösségi érzés, együvé tartozás formálása közös kirándulással.
Alkalmazkodás, az egymásra figyelés képességének gyakorlása együttmozgással
II. szint: Szenzitivitás fokozása a természet hangjainak észlelésével, természetjárással.
Élővilág (növények, állatok szeretetének megalapozása megfigyelésükkel, védelmükkel, ismeretek gyűjtésével)
III. szint: A természet tudatos védelmének formálása szabályok felállításával,
betartásával (nem szemetelünk, nem törjük le az ágakat stb.) Túrázás szokásainak
alakítása természetjárással, természeti ismeretek nyújtásával. A természet iránti pozitív viszony formálása a természet védelmével (csak „elengedett kincseket" gyűjtünk)
Kommunikációs (verbális, nonverbális) készség:
I. szint: Szókincsbővítés: zöldell, üreg, telelés, ellentétpár megnevezése (közel-távol)
II. szint: Szókincsbővítés - hulladék, távcső, nagyító, ellentétpár megnevezése
(alacsony-magas)
III. szint: Mondatalkotási készség, összefüggő beszéd fejlesztése élmények
felidézésével, a látottakról való beszélgetéssel. Szókincsbővítés - ellentétpár megnevezése (több-kevesebb)
Testi készség:
I. szint: Nagymozgás fejlesztése, állóképesség növelése kirándulás során járással, sétával, hosszabb
távon is, illetve futkározással is a közeli és távoli dolgok keresése közben.
II. szint: Nagymozgás fejlesztése karlengetéssel lassabban-gyorsabban (madarak röptének
utánozása), illetve békaugrással.
III. szint: Finommotorika, szem-kéz-koordináció fejlesztése „kincskereséssel”, kavicsok, üres
csigaházak, értékes fadarabok gyűjtésével.
13. nap
Tevékenység: Testnevelés
1. Bemelegítés:
Futás:
A padok körül jobb illetve bal kézzel testhez szorított labdával
Labda hashoz szorítás egy kézzel, jelre megállás óvónő felé fordulva, labdafogás két kézzel a
fejtetőn
Futás test elé nyújtott labdával (mellső középtartás)
Labdatartás fej fölé (magastartás) – jelre leguggolás, labda leszorítása a talajra
Játék:
Meneküljetek a labdától
Kidobó ( Pad két oldalán a két csoport, akit kiütnek kiül.)
Gimnasztika:
Alapállás, magastartás labdával, jobbra indítva, páros karkörzés. Ellenkezőleg is.
Egyik kézzel testhez szorítva a labdát, másikkal karkörzés előre- hátra
Terpeszállás magastartás, törzshajlítás jobbra- balra
Labdagurítás egy kézzel a test mellett
Terpesztérdelés, törzsfordítás jobbra bal sarok érintése labdával, ellenkezőleg is
Térdelésben labdagördítés a test körül
Terpeszülésben törzshajlítás előre, labdagurítás egyik lábfejtől a másikig
Nyújtott ülés, labda a bokák között, lábemelés
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Labda lepattintása elkapása
Labda feldobása, elkapása
Labdavezetés egy kézzel
Főgyakorlat:
Haladás párokban egymással szemben a padok között, visszakanyarodás a padok mögött
Kétkezes labdaátadás a törzs magasságában
Kétkezes labdaátadás fej fölött
Egykezes labdaátadás fej mellett
Labdaleütés társhoz
Levezetés:
Labdavezetés váltott kézzel
Labdagurítás orral
14. nap
Tevékenység: Tanulás-játék
A nagy tó III.
Ismét „elfelejti” az óvónő A nagy tó című mesét- újra a gyerekek mondják vissza, de most az
óvónő rajzolja a táblára. Az óvónő rajza indirekt grafomotoros fejlesztést és ismeretnyújtást (pl.
környezeti, matematikai, stb.) is tartalmaz. Ennek milyenségét a gyereki produktumok elemző
értékelése utáni szempontok határozzák meg, vagyis a feltárt hiányosságok.
15. nap
Tevékenység: Külső világ tevékeny megismerése.
A víz világnapja
A tevékenység célja: a vízről, mint életelemről szerzett ismeret elmélyítése, (óvodai csoportoknak)
Tőserdőben megrendezendő ünnep alkalmából, együtt játszás, játékos feladatok megoldásával,
óvodai csoportoknak.
A tevékenység feladata: a vízzel kapcsolatos ismeretek tudatosítása, a vizek védelme
Ajánlott megelőző anyag:
3 hét ismeretanyaga- tapasztalatai
- mese-vers
- ének-zene
A vizuális nevelésen keresztül.
Eszközök: Üveg, géz, képek, memóriajátékok, merítőháló, nagyító, kisvödör, térképek, színes
papírok, ragasztók, képes kavicsok vízi élőlényekről, körkötél.
Vázlat: 8 órakor a Bóbita csoport szüleivel és a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársaival kijelölik
az útvonalat és az 5 feladat ellátási helyet.
1. Békagyűjtő állomás- természet kincsei. 2. Madárodú, madárfészek, erdei kincsek- túra.
3. Memória- kötélmászás, 4. Vízi állatok- origamizás, 5. Vízi élőlények képeit kövekre rajzoltuk,
ezeket, a köveket kellett megkeresni- kincskereső.
Három útvesztő volt- ahol vödröket, nagyobb bogár lest, merítőhálót kereshetnek az óvodai
csoportok.
9 órakor megérkeztek az óvodai csoportok: Lakitelekről 6 csoport, Nyárlőrincről 3 csoport
/nagycsoportosok/, Tiszaugról 1 csoport.
- Feladatok közlése, játékra ösztönzés
- Térképek kiosztása, értelmezése. A térképek csoportokra lebontva készültek úgy, hogy ne legyen
várakozás.
- Útvesztők és az 5 feladat ellátási hely felkeresése, játékos feladatok végrehajtása. A térkép egy
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tavat ábrázol, melyre az 5 állomáson különböző képeket lehet gyűjteni. Ha végig megy mindenki az
5 állomáson, benépesül a csoport tava.
- Közben ehetnek, ihatnak a gyerekek és a játszótéren játszási lehetőség is van.
- Aki az állomásokat végigjárta az, az élményeivel a benépesült tavával sikeresen térhet haza úgy,
hogy közben rengeteg tapasztalatot gyűjtött a vízről. Az együttes ünnep, a játékba ágyazott
küzdőszellem, az éles szem, az értő fül a mai napon sokat jelenthet.
Reméljük így lesz.
Fejlesztési területek: Differenciális szintek
Értelmi készség:
I. szint: Összehasonlító képesség fejlesztése, következtetések levonása az álló- és a folyóvizek
tulajdonságainak összevetésével pl.: Mindkettőben élnek halak. Van partjuk. A folyómederben
folyik, és egy másik folyóba, vagy a tengerbe torkollik, stb. Ok-okozati összefüggések
felismertetése a víz körforgásának felismertetésével (a melegben a víz fölfelé párolog, a
magasban kicsapódik, felhő lesz belőle, és eső formájában lehullik, stb.).
Megfigyelőképesség fejlesztése az esővíz nagyítóval történő megvizsgálásával. A víztisztítás
házilagos formájának bemutatása forralással. Következtetések levonása: a forralás következtében az apró baktériumok elpusztulnak. Ez a tisztítási mód nem megbízható stb.
II. szint: Fogalomismeret bővítése a folyóvizek tulajdonságainak diaképekből, vagy
ismeretterjesztő könyvekből való ismertetésével (ér, patak, folyó, folyam stb.).
Összehasonlítások és következtetések levonása a folyóvizek tulajdonságainak megismerésével
(pl.: a patak keskenyebb, mint a folyó, mindegyikben vannak élőlények stb.). A vízről szerzett
ismeretek kapcsán következtetés levonása, ítéletalkotás: a növények, állatok, és emberek is
használják a vizet, ezért nem szabad szennyeznünk azt.
III. szint: Fogalomismeret bővítése az állóvizek tulajdonságainak megismerésével (tócsa, tó,
tenger stb.). Összehasonlítások és következtetések levonása (pl.: a tó kisebb, mint a tenger. A
tóban is, a tengerben is van élet. A tócsában is van élet stb.). ítéletek alkotása a vizek
szennyezéséről bemutatott képek alapján.
pl.: autót nem szabad a tóban mosni, mert a vegyszer mérgezi azt stb.
Szociális készség:
I. szint: A víz körforgásának megismertetésével a természeti jelenségekre való rácsodálkozás
örömének átélése
II. szint: A folyóvíz fontosságának felismertetése tulajdonságainak megismerése során
III. szint: A vizek használata és az ember felelőssége közötti összefüggés érzékeltetése az erkölcsi ítélet megfogalmazásával
Kommunikációs (verbális, nonverbális) készség:
I. szint: Aktív és passzív szókincs bővítése a folyóvizek, állóvizek összevetése során. PL:
folyómeder, patakpart, torkolat stb.
II. szint: Kifejezőkészség fejlesztése a folyók közötti hasonlóság és különbözőség árnyalt
megfogalmazásával pl.: folyó, folyam stb.
III. szint: Egyszerű és összetett mondatok alkotása az állóvizek tulajdonságainak összehasonlítása során
Testi készség:
I. szint: Finommotorikus képességek fejlesztése a homokozóban készített tavak, patakok stb.
kimunkálásával
II. szint: Nagy mozgások fejlesztése a közös nyári fürdőzés során
III. szint: Szem-kéz koordináció fejlesztése A tenger és a halai című kép elkészítésé
6. VISSZACSATOLÁS
A kék szalag projekt kapcsán egy kicsit másként szereztek ismereteket, tapasztalatokat a gyerekeink
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és a szülők.
A szülők mindig és minden feladatban együttműködésre, együttes feladatmegoldásra törekedtek, és
tették ezt önzetlenül és örömmel. Számunkra az a lehetőség, hogy a gyerekük életébe jobban
belássanak, részt vesznek benne, átélhetik egy-egy tevékenységüket, láthatják őket miként fejlődnek,
hogyan sajátítják el a képességet, ez az igazi öröm.
Nekünk óvó néniknek pedig a kapcsolatunk más lett minőségileg. Közelebb kerültünk egymáshoz,
ezáltal a szülők nyitottabbá váltak.
A projektet teljes egészében amit beterveztem, meg tudtuk valósítani.
A gyerekek a vizet kincses vízként /kiscsoportos szerint/ emlegetik. Vigyáznak rá, nem pazarolnak,
kézmosásnál és fogmosásnál változás látható, főleg a nagycsoportosok tekintetében. Tudják hogy
hol milyen formában található a víz. Felismerik a folyót, állóvizet, tócsát, óceánt, vízesést, tavat.
Az élővilágával az ő szintjüknek megfelelően megismerkedtek. A víz világnapját együttesen tényleg
ünnepként éltük meg, mert a víz nagy kincs.
A környezetünkben nem szemetelnek. Tudják, hogy össze kell gyűjteni a folyóparton, erdőben a
nem oda illő tárgyakat /műanyag flakon, dobozok/.
A környezettudatos magatartásukat ez által próbáljuk formálni.

Modul

Projektbe illesztett modul „Környezetünk védelme”
A modul közvetlen célja
Alkalmassá tenni a gyerekeket a környezetbarát,
környezettudatos életmódra, melynek jellemzői a ráeszmélés,
nyitottság, a valódi értékek védelme, megbecsülése.
Közvetlen tapasztalaton keresztül érzékeltetjük a
gyerekekkel, hogy másként is lehet élni.
Ajánlott korosztály
3-6-7 éves vegyes életkorú csoport
A modul tartalma és időkerete 1. Ökológiai láblenyomat / környezet megismerése/ 1 óra
2. Tiszavirág / vizuális nevelés / 2 óra
3. A békakirály hídja / vizuális nevelés / 2 óra
Kompetencia fejlesztés
- Szociális kompetencia. Empátia, kapcsolatépítés,
együttműködés.
- Kognitív kompetenciák: kreativitás, döntési képességek,
tervezés, új információk befogadása, a megszerzettek
hasznosítása.
- Személyes kompetenciák: önfejlesztő kifejező képesség,
kitartás, küzdő szellem, környezettudatos magatartás a
fenntarthatóság érdekében.
Kapcsolódási pontok
Külső világ tevékeny megismerése. Környezet szennyezés,
mesék, Versek: Radó Lili: Esőcseppek születése.
Ajánlott haladási irány

Az elkészített csoport és egyéni munkák kiállítása az óvoda
előterében. Az óvodai csoportok bevonása a modul
tartalmakba. A víz világnapjának megünneplése az társult
óvodákkal közösen a Tőserdőben.

Jövőkép
Az emberiség fennmaradásának feltétele az egyensúly megteremtése a környezettel. A környezeti
tudatosság alakítása a környezeti nevelés feladata. Ennek szellemében tartjuk fontosnak, hogy a
gyerekek legyenek alkalmasak és képesek környezetbarát és környezettudatos életmódra,
magatartásra. Ismereteik gyarapodjanak, valódi értékeket fedezzenek fel, tudjanak nyitottak lenni. A
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gyerekek által közvetített másfajta értékrendet a szülők is folyamatosan tegyék magukévá. Ezeket az
ismereteket és tapasztalatokat alkalmazzák a fenntarthatóság érdekében.
Mi óvodapedagógusok fokozott környezetvédelmi felelősséggel, elkötelezettséggel tartozunk.
Életkornak megfelelően, tapasztalásokon keresztül érzékeltetjük a ránk bízott gyerekekkel, hogy
másként kellene élni, tanítgatjuk Őket, az önismereten keresztül egy másfajta értékrend
elfogadására játékosan eljátszva. Abból indulunk ki, hogy a gyerekek tapasztalataikat a közvetlen
környezetükből merítik. A jót hazaviszik, és mivel nagy az érzelmi kötődése, a szülei megtesznek
érte olyan dolgokat is, amit maguktól nem tennének meg. Így tudunk közvetve a szülőkre is hatni.
A rossz szokásokat jóra változtatni nagyon nehéz, de mi bíznunk a jövő sikereiben.
A kis lépések nagy csodákra képesek.
Felhasznált irodalom

Könyvek

Mátyás Csaba: Az erdők nagy képeskönyve
Földünk élete – A Földünk enciklopédiája
Henn László – Halak, hüllők, madarak
Schmidt Egon – Madárvendéglők
Schmidt Egon – Csalafinta madarak
Schmidt Egon – Madáretető vendégei
Schmidt Egon & Bécsi László – Magyarország legszebb madarai
Schmidt Egon & Bécsi László – Hol laknak az állatok?
Jill Bailey & Steve Parker - Az állatvilág enciklopédiája: Madarak
Martin Bramwell – Az állatvilág enciklopédiája: Légi vadászok
Dr. Heinrich Hoerschelman – Mi micsoda sorozat: Madarak
Andrea Hertiny: Mi micsoda sorozat: Az esőerdő
Hannelore Gilsenbach – Mi micsoda sorozat: A fák
Ballér Judit – Csodálatos világunk sorozat: A Föld
Brian Williams: A Föld
Emilie Beumont & Henry Eynard: A világ felfedezése: Erdők és lakóik
Bécsi László: Magyarország állatatlasza
Colin Harrison & Alan Greensmith: A világ madarai
Európa madárkalauza
Gunter Steinbach – Természetkalauz: Szárazföldi madarak
Dr. Kuti István & Dr. Kuti Istvánné: Környezeti nevelés az óvodában
Magyar környezeti nevelés egyesület: Zöld jeles napok
Treiber Zsuzsa: Gyertek velem erdei iskolába
Adorján Rita: Magonc
Labanc Györgyi: Óvodások környezeti nevelése
Louis V. Loesching: A Föld titkai
Felix Lev: Miért van levél a fákon?
Catherina Salembier: Bagoly Bence és barátai
Móra Ferenc: Móra olvasókönyv
Dr. Tótszöllősyné Varga Tünde Mozgásfejlesztés az óvodában
Kristofori Aladárné
Tanulásjáték I.
1995 Kecskemét

Folyóiratok

National Geographic: 2008. Júniusi szám
National Geographic: 2006. Decemberi szám (különszám)
Vadon: 2008. 4.- szám
Természetbúvár: 2007-2008-2009 –es számai

Webhelyek:

http://www.arboreta.hu

http://www.lakitelek.hu

http://geocaching.lap.hu
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http://www.kvvm.hu
http://www.mkne.hu
http://www.kosztik.hu

http://www.weoresp?cat_id=4
bp.sulinet.hu/weores.htm
http://www.fszek.hu
http://kismvity.hu/articles.ph http://www.varda.hu
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2. Nyárlőrinc
Címe: „A közösségi nevelés színterei és a környezettudatos magatartás
kialakításának programja”
(tanulásszervezési eljárások)

A kompetencia alapú oktatás bevezetésének szükségessége
Napjainkban környezetünk állandóan változik. Értékeink bizonytalanná váltak.
A rohanó életmód, a megváltozott gazdasági, szociális és kulturális környezetünk szükségessé
tette nevelőmunkánk felülvizsgálatát. Azt tapasztaltuk, hogy gyermekeink az eddig jól bevált
gyakorlatunkkal már kevésbé motiválhatóak, ismereteiket nem tudják gyakorlatban alkalmazni.
Arra a következtetésre jutottunk, hogy szükség van a szakmai megújulásra.
Útkeresés közben megismertük a Kompetencia alapú nevelés irányelveit, céljait, feladatait,
módszereit, és úgy döntöttünk, hogy óvodánkban is szeretnénk bevezetni ezt azt új
programot. Ebben volt segítségünkre a ”Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” TÁMOP-3.1.4./08/2-2009-0281 projekt.
2009. szeptember 1-től óvodánk egy csoportjában vezettük be a programot. A pályázat
megvalósításában 1 bevezető pedagógus, 1 szakmai vezető és 1 támogató pedagógus vett részt.
Önálló innovációnk bemutatása
A mai társadalmi élet egyik legsürgetőbb megvalósítandó feladata a környezettudatos
magatartás kialakítása, szemléletváltás a természetvédelemmel kapcsolatban, a felelősségteljes
gondolkodás megalapozása.
Gyermekeknél ez a magatartásforma már kis korban a mindennapok tapasztalata által, belső
késztetéssé válhat. Ilyenkor a jelenlegi nemzedékre figyelve, azokat segítve, a jövő
nemzedékére is figyelünk.
Megismerkedtünk a kompetencia alapú óvodai nevelési programban, és a különböző
tématervekben a környezet és a természet védelmével kapcsolatos tevékenységformákkal.
Óvodánkban, az érvényben lévő HOP is tartalmaz erre vonatkozó megállapításokat.
Pedagógus munkám ideje alatt ez a fajta magatartás érdekelt. Mindennapokban azonban ritkán
figyeltem ennek tudatos megvalósítására. A mi korosztályunkat az elmúlt évtizedekben nem
tanították meg a környezeti veszélyek felfedezésére és a környezeti károk csökkentésére.
Intézményünkben is csak esetenként valósítottunk meg egy- egy adott témát, általában
pályázati felhívások útján.(Pl.: A Körlánc elemei, Szív-kincsesláda, Dohányzás Prevenciós
Program.)
TÁMOP 3.1.4. pályázatunk révén lehetőségünk nyílt a környezet és természetvédelem, a
környezettudatos magatartás és fenntarthatóság céljait, elvárásait és fontosságát
megtapasztaltatni óvodásainkkal, általuk szüleikkel.
A gyermekek közvetlen környezetében számtalan, a környezet állapotát veszélyeztető tényező
rejtőzik. Megszámlálhatatlan a környezetszennyező anyagok alkalmazása, helytelen tárolása.
A gyerekek a mindennapi életben találkozhatnak az egészségre káros anyagokkal: izzókkal,
lejárt szavatosságú gyógyszerekkel, javíthatatlan elektromos készülékekkel, játékokkal, főzéshez
használt olajjal, műanyag használati cikkekkel, csomagolóanyagokkal, elemekkel, el nem
használt permetlevekkel, takarításhoz és mosáshoz használt vegyszerekkel. Hosszú távon
mindez káros hatással van az emberiségre és az őt körülvevő természet állapotára.
A veszélyekre való figyelemfelhíváson túl az óvodában el kell kezdeni a gyermekeket
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motiválni, hogy a környezetük formálása rajtuk is múlhat, ezért mit és hogyan lehet tenni.
Természetesen a 3-7 éves korosztály érzelmi-értelmi életének megfelelően, játékos
tapasztalatszerzés útján, a helyes és követendő példa felállításával.
A saját (családi, óvodai, falusi) közösségében ez érdeke és megvalósítandó feladata
mindenkinek. Ezért nemcsak egy-két embernek kell küzdenie, hanem összefogva, egységesen
megoldani a problémákat. Fontos hogy a gyermek már kis korban megtapasztalja, hogy egy
közösséghez tartozik és annak a közösségnek az érdekében ki-ki a maga tudása szerint sokat
tehet. Már az óvodás is lehet igazi környezetvédő. A gyermeknek biztosítani kell, hogy minden
pozitív tevékenysége a közösség részévé váljon, a közös célok megvalósításával.
Lakóhelyünkön minden családnak általában van otthon kis kertje. A falusi környezetből
adódóan a gondoskodás, a föld és a növények, a környezet szeretete, szépítése az idősebbektől
látott példa, minta óvodásaink számára is. Fontos, hogy minden családnak, lakóhelyi
közösségnek váljon szokásává a környezettudatos magatartás.
Jutalmazni, dicsérni kell a jövő nemzedék munkáját. A minden évben meghirdetett faluszépítő
programban ebben a nevelési évben,már óvodásaink is részt vettek. Virágládákba ültették a
palántákat, melyeket az óvoda ablakaiba tettünk.
A különböző programoknak rendezvényeknek, remek tudat-, szemlélet- és közösségformáló
hatása van: tényeket lehet közölni a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozásával.
Óvodánk első ízben 2010. április 23-án megrendezte a FÖLD NAPJÁT.
Kiemelten kezeltük a természetvédelmet, a Föld és az élő környezet védelmének fontosságát,
az újrahasznosítás jelentőségét. A játékos programokra meghívtuk intézményegységünk
óvodásait Lakitelekről és Tiszaugról.
A faluban működő egyes intézmények vezetőit, a településünkön élő környezetvédelemmel
foglalkozó szakembert, a faluban élő népi iparművészt, megismertettük elképzeléseinkkel, akik
örömmel segítették tudásukkal a gyermeki tevékenységeket. Mindez egy folyamat kezdete:
célunk hogy a következő években legyenek újabb ünnepek, rendezvények településünkön, ahol
a gyermekeken és szüleiken kívül a falu közösségét még több területen meg lehet majd
ismertetni a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás, a közösségi
élmény lehetőségeivel.
Új tanulásszervezési eljárások
1. Témahét
Témahét címe: Esik eső karikára…
Téma: A közösségi nevelés színterei
Záróesemény: Március 15. Nemzeti ünnepünk
Megvalósítás ideje: 2010. március 8-16.
Előzmények:

2010. február 16:

Szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket a tervezett témahét tevékenységeiről, eseményeiről.
Kértük segítségüket: a barkácsoláshoz gyűjtsenek anyagokat, a családok lehetőleg úgy
szervezzék programjaikat, hogy részt tudjunk venni a községi ünnepélyen, ahol a gyerekek
szerepelni fognak. Ügyes kezű anyukák segítségét kértük a gyerekek öltöztetésében, a lányok
hajfonatainak elkészítésében. További kérésünk, kísérjék figyelemmel a szülői falon megjelenő
tájékoztatást és köszönjük az eddigi aktív segítőkész részvételüket programunk
megvalósításában.

2010. március 2-a:

Meghívók készítése
Szülői fal elkészítése, melyen kérjük a szülők segítségét a témahét lebonyolításához

2010. március 4-e:
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Látogatás a község intézményeiben: Polgármesteri Hivatal, Univer bolt, orvosi rendelő,
Takarékszövetkezet
Meghívók átadása az iskolásokkal közösen

2010. március 5-e:

Látogatás a Falumúzeumba, a falu régi makettjének és az összegyűjtött tárgyaknak
megtekintése, beszélgetés azok használatáról, a régen élt emberek életéről
Cél:
Nemzeti ünnepünkre történő felkészülés során a gyerekek ismerjék meg nemzeti jelképeinket,
éljék át a hazafias érzést.
A legkisebbek is tapasztalják meg egy nagyobb közösséghez tartozás élményét.
Alakuljon ki érdeklődésük nemzetünk múltja iránt, pozitív kötődés magyar hazánk iránt.
A közösség előtti szerepvállalással erősödjék a gyerekek önbizalma, bátorsága, önértékelése.
Gyarapodjanak ismereteik, szókincsük, kifejezőkészségük.
Feladat:
Tapasztalatszerzés a régen élt emberek életkörülményeiről a Helytörténeti Múzeum tárgyai és
képei segítségével.
Pozitív érzelmek felkeltése nemzeti jelképeink megismerése során: zászló, címer, himnusz.
Közösségi érzés átélése a csoport által bemutatott műsor,- mint közös produktum által.
Időbeliség fejlesztése a régmúlt eseményeinek felidézésével.
Szókincsfejlesztés a dalokban, versekben előforduló régi-új kifejezésekkel.
Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése a látott-hallott élmények verbalizálásával, a közösség előtti
kifejező, hangsúlyos előadásmód gyakorlásával.
Téri tájékozódás fejlesztése a tánclépések gyakorlásával, a térbeli alakzatok létrehozása során.
Nagymozgások fejlesztése a tánclépések gyakorlásával.
Esztétikai érzék fejlesztése az egyöntetű, szép éneklésre, mozgásra való törekvéssel.
Sikerkritériumok:
A kiadott kérdőívek 80%-a jó, illetve kiváló minősítéssel értékeli a csoport részvételét a
községi ünnepen./kérdőív minta a mellékletben/
A gyermeki játékba beépülnek, abban megjelennek a tanult versek, dalok, játékok.
Az elkészült eszközöket a szabad játéktevékenységben is felhasználják.
A hazavitt eszközökkel otthon is játszanak.
Az ünneppel kapcsolatos élményeikről szüleiknek is beszámolnak.
Esik eső karikára
2010. 03. 816-ig.
Külső világ
megismerése
matematika

5-6 év

4-5 év

3-4 év

Módszerek,
eszközök
Mikrocsoport és
egyéni.
- zászló formák
- színes ceruzák

„Esik
eső
karikára…”
Magyar
jelképekkel való
ismerkedés.
(zászló,himnusz,
kokárda)
Nemzeti
jelképeink iránti

„Esik
eső
karikára…”
Magyar
jelképekkel való
ismerkedés.
Pozitív érzések
keltése.

Csoport
és
mikrocsoport.
IKT:
- laptop,
- fényképezőgép,
- nyomtató,
- CD magnó.
- Zászló
- Címer

Kombinatorika:
Különböző
zászlók készítése
nemzeti színeink
variálásával.

Külső világ „Esik
eső
megismerése karikára…”
Élő-élettelen Magyar
jelképekkel való
ismerkedés.
(zászló,himnusz,
címer)
A hazafias érzés
átélése.
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Hazaszeretetre
nevelés

tisztelet felkeltése

Vizuális

Nádparipa
készítése:
rongybáb

Nemzeti
jelképeink
színezése:
kokárda

Irodalom
anyanyelv

Petőfi Sándor:
Sarkady
Mikor
Fel!
masírozunk…?
Petőfi Sándor:
Csatadal(részlet)
ism.

Ének-zene

Esik eső…
Aki nem lép…
János
úr
készül…
Egyenletes járás,
Leng, leng…ism. utánzó mozgások
gyakorlása
Tánclépések
gyakorlása:
Zenehallgatás:
Himnusz
Gurulóátfordulás Rézsútos szeren
rézsútos szeren. csúszás, kúszás,
Játék:„Adj király mászás.
Játék:
katonát!”
„Zászlótűzés”
Szalagröptetés
futás közben
Csikóugratás
akadálypályán.

Mozgás

- Kokárda

Nemzeti
jelképeink
színezése:
zászló

Sándor: Weöres Sándor:
Paripám
csodaszép

2. Projekt
Projekt címe: Fűszál derekán
Téma: környezettudatos magatartás alakítása
Záróesemény: Föld napja
Megvalósítás ideje: 2010. 04.12 - 2010. 04.30.
CÉLOK:

Mikrocsoport és
egyéni.
IKT:
- fényképezőgép.
zoknik,nád
- rongy, madzag
- fénymásolt lapok
- színes ceruzák

Mikrocsoport és
egyéni.
nádparipa
- huszár csákók
menték
huszár
hengerbábok
képek
huszárokról
Mondóka: Gyí, Csoport
és
paci, paripa
mikrocsoport.
IKT:
Utánzó
- CD magnó.
mozgások
csörgők
gyakorlása
- huszár csákók
forgó
szoknyák
- dob
Rézsútos szeren Csoport
és
csúszás,kúszás,
mikrocsoport.
mászás.
Játék: IKT:
„Zászlótűzés”
- fényképezőgép.
tornapadok
szalagzászlók
nádparipák
- tornaszekrények
- tornalapok
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A közvetlen környezet megóvására való érzékenység kialakítása.
A helyi óvodai és falusi közösség életében, annak formálásában való részvétel a 3-7 éves
korosztály érzelmi-értelmi életéhez igazodva.
A falu intézményeinek megismerése. Miért van szükség a működésükre?
A közösség hagyományainak, ünnepeinek megtartása aktív részvétellel.
A népi hagyományok tiszteletére, ápolására törekvés ill. felfedezése lakóhelyünkön.
Környezettudatos szemlélet kialakítása, annak közvetítése társaik és szüleik felé.
Szemléletváltás segítése, motiválás.
A fenntarthatóság biztosítása. Az újrahasznosítás fogalmának megismerése, alkalmazása a
gyermeki játéktevékenységekben.
A természet szeretetére, megóvására nevelés tevékenységeken keresztül.
Földünk védelmének, annak fontosságának megláttatása tapasztalatszerzés útján.
Esélyegyenlőség biztosítása.
FELADATOK:
A ráhangolódás és megvalósítás biztosítása a napi óvodai tevékenységben, a nevelési területek
megfelelő témáinak kiválasztásával.
Környezettudatosság az óvodában:
Szelektív hulladékgyűjtés alapvető elemeinek alkalmazása.
Az újrahasznosítás alkalmazása a játéktevékenységekben.
A víztakarékosság óvodai tevékenységekben való megjelenítése.
Madárvédelem nyomon követése szakemberek előadásainak megszervezése.
Érdeklődés felkeltése, gyűjtőmunka, tapasztalatszerzés lehetőségeinek biztosítása szűkebb és
tágabb környezetünkre való odafigyelés során, pl.: a községi könyvtárba való beiratkozással.
Látogatás a falu intézményeiben a projektzáró meghívó átadásakor. Falu vezetőinek munkája
hogyan segíti a falu mindennapi életét?
Elmúlt idők életének felfedezésére, a népművészet megszerettetésére törekvés: a helyi
fazekasműhelyben tett látogatással, a Falumúzeum kiállításának megtekintésével.
A FÖLD NAPJA állomásainál a környezetvédő feladatokban a gyermekek egyéni ötleteinek
kipróbálása.
Saját (otthoni, óvodai, községi) környeztünk, a Földünk, a természet megóvása.
A fenntarthatóságra való odafigyelés: újrahasznosítás kipróbálásával, gyermekjáték
készítésével.
Óvodásaink, azok szüleinek tevékeny bevonása, a rendezvény állomásain aktív segítségük
igénybevétele: a környezettudatos magatartás megvalósításához.
Az intézményegységhez tartozás megtapasztalása, ehhez az óvodai közösséghez tartozunk,
továbbá példamutató és vendégszerető magatartás gyakorlása Tiszaug és Lakitelek
óvodásainak a FÖLD NAPJÁRA történő meghívásával.
SIKERKRITÉRIUMOK:
A megvalósulás – értékelése, mérése 80%-ban elégedettséget mutasson a kiértékelt kérdőívek
alapján.
A gyermeki tapasztalatok, tevékenységek optimálisan tudjanak hatni. Az otthoni mindennapi
életükben, alkalmazzák az óvodában szerzett ismereteket.
A közösséghez tartozom érzés megtapasztalásával, saját közösségünkért való tenni akarás
élményének átélése. Esélyegyenlőség biztosítása.
A gyermekek és hozzátartozóik saját életvitelében a környezet és természetvédelem iránti
érzelmi attitűd kialakítása.
A környezettudatos magatartás kialakításában példa értékűek legyenek óvodás társaiknak: a
játékos tapasztalatszerzés, játékok készítésének lehetőségei ösztönzőek legyenek a
kipróbálására.
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Múltunk megismerésére, a néphagyományok ápolására törekvés a faluban élő népi
iparművésszel közös alkotások készítése.
Múzeumlátogatás, községi könyvtárba történő beiratkozás, az ovis olvasójegy megvalósítása.
Az óvodások részére lehetőség biztosítása az internet, laptop használatára a témahetekhez
kapcsolódóan.
Fűszál derekán
1. PROJEKT HÉT
2010. 04. 12-16-ig.
témakör

téma
3-4 év

téma
4-5 év

téma
5-6 év

Külső világ megism.
matematika

Fecskefészek
fiókái.
Térbejárás. Téri
irányok
megtapasztalása,
fent-lent,
alacsony-magas.
Madarak, fészkek
számlálása.

Madarak
fészekben.
Társasjáték.
Síkbeli
tájékozódás.

Külső világ megism.
Élő-élettelen

Megjöttek
a
fecskék!
Fecskékről való
mesék,
versek
mondogatása.

Fecskefészek
fiókái.
Térbejárás. Téri
irányok
megnevezése:
fent-lent, közeltávol, alacsonymagas.
Madarak,
fészkek
számlálása.
Utazás
a
FÖLD körül.
Költöző
madaraink
útvonala
(visszajönnek a
mi
lakóhelyünkre
is).

Séta a faluban.
Fecskefészkek
felfedezése.

Vizuális

Séta a faluban.
Fecskefészkek
felfedezése.
Csicseri,
víg Eresz
alól
Fercsi…
fecskefia
Madár
síkbáb idenézkészítése
odanéz…
papírcsíkokból:
Kitűző készítése
ragasztás,
a
FÖLD
összeillesztés.
NAPJA
rendezvényeire:
meglévő
szívószállal fújt
– földgömbből
kitűző
barkácsolása.
Vágás,
ragasztás,

Módszerek,
eszközök

a Mikrocsoport.
Egyéni.
gyurma,
téri festék,
ecset,
színes, karton,
dobókocka.
IKT:
Madarak, fészkek számlálása.
fényképezőgép.
Vonuló
madarak
védelméül
a
Madártani Intézet
nagykövetének a
fecskét választotta
2010-ben.
Séta a faluban.
Fecskefészkek
felfedezése.

Csoportos.
Mikrocsoport.
- mesekönyv,
- fecske báb.
IKT:
fényképezőgép,
- Gryllus CD,
- CD lejátszó.

Hogyan védjük meg
költöző madarainkat
falunkban?
RAJZPÁLYÁZAT:
a FÖLD napjára.
Filctoll,
színes
ceruza
és
zsírkrétarajz.

Mikrocsoport.
Egyéni.
rajzlap,
karton, színes
papír,
- ragasztó,
festék,
ecsettál,
szívószál,
filctoll,
zsírkréta, színes
ceruza,
IKT:
fényképezőgép.
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Irodalom anyany.

Ének-zene

Mozgás

elvitele
laminálásra.
Új
vers: Új vers:
Új mese:
Komjáthy István: Móra Ferenc: A fecske és a
A kis fecskék c.
Fecske…c.
szalmaszál…c.
Ism.:
Mesehallgatás
az
Buda
Ferenc:
óvónő előadásában.
Gólya…

Új:
Fecskét
látok…
Mf.:
Utánzó
mozgások
a
dalra…
Léglabda gurítás,
rúgás
padok
között. Kúszás
térden labdával.
Labdagörgetés a
test
elülső
felületén. Játék:
NYULAK ÉS A
SAS
(házas
fogójáték)

2 .PROJEKT hét.
2010. április 19-23-ig.
témakör
téma
3-4év
Külső világ Játsszunk
megism.
főzőcskézést!
matematika
Homokozóban
homok sütemények
formázása.
Formaállandóság
kialakítása,
formák
számlálása.

Csoportos.
Mikrocsoport.
Egyéni.
madár
síkbábok,
állatos
fejdíszek,
IKT:
fényképezőgép.
- CD, CD
lejátszó.

Új: Eresz alól… Új:
Gryllus: Csoportos.
Mf.:
Utánzó Füstifecskék
- fecske fejdísz,
mozgások
a
- zöldellő ág.
dalra
Léglabdaleütés,
-elkapás,
gurítás padon.
Kúszás térden,
tenyéren. Járás
padok között,
labdagurítás
padpárok
között.
Játék:
NYULAK ÉS
A SAS ( 4 házas
fogójáték)

téma
4-5 év
Játsszunk
főzőcskézést!
Homokozóban
homok sütemények
formázása.
Formaállandóság
kialakítása,
formák
számlálása, sorozatok
létrehozása.

Léglabdavezetés
Csoportos.
padon, pad mellett, Egyéni.
padon
haladás - labdák, padok.
közben.
Padpárokon
oldalirányú haladás
párokban.
Játék: NYULAK ÉS
A SAS ( 4 házas
fogójáték)
A
menekülés
iránya
változtatható.

téma
5-6 év
A föld azoké, akik
rálépnek…
Különféle
homokminták
megismerése.
Tálkákban
az
ugyanolyan
anyag
párjának megtalálása.
Párosítás.
Párok
számlálása.

Módszerek,
eszközök
Mikrocsoport.
Egyéni.
IKT:
- fényképezőgép,
- tálkák,
homokozó
formák,
- lapátok, homok.
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Külső világ Szita, szita, sűrű
megism.
szita…
Játék
a
Élő-élettelen homokozóban.
A
talaj
tulajdonságainak
megtapasztalása.

Vizuális

Irodalom
anyany.

Ének-zene

Mozgás

Hagyományőrzés.
Föld
szerepe
az
emberek életében.
„Mire használták az
emberek a földet, az
agyagot?”

Homokbuckák
Kísérletezés:
Nemcsak a ruhánk
lehet szennyes. A
homokot, földet is
lehet
szennyezni.
Miben különböznek?
Séta
a Séta
a Séta
a
fazekasműhelybe.
fazekasműhelybe.
fazekasműhelybe.
Égető
kemence Égető
kemence Égető
kemence
megtekintése.
megtekintése.
megtekintése.
Agyagozás.
Agyagozás.:
Agyagozás.
Zsázsatüskés süni.
Zsázsatüskés süni.
Zsázsatüskés süni.
Gömbölyítés, lapítás. Gömbölyítés, lapítás, Gömbölyítés, lapítás,
sodrás.
sodrás, fej formázása.

Csoportos.
IKT:
- fényképezőgép,
- homok, szita

Csoportos.
Egyéni.
IKT:
fényképezőgép,
- agyag, gy.tábla,
Új: Mondóka:
Új: Mondóka:
Ism.:Mese: A fecske Mikrocsoport.
Szita, szita, sűrű szita Badacsonyi
és a szalmaszál…c.
Egyéni.
Ism.:Komjáthy
rózsafán…
Bábozás síkbábbal.
IKT:CD magnó,
István: A kis fecskék Ism.: Móra Ferenc:
- síkbábok,
Fecske…
- paraván,
Új: Süss ki nap fal Új: Gryllus: Sárga a Új:
Én
kicsike Mikrocsoport.
alá…
kéken…
vagyok…
Egyéni.
Ism.: Fecskét látok… Felelgetős ének.
Ism.: Bújj,bújj zöld IKT: CD magnó,
Ism.: Eresz alól…
ág…
- szín kesztyűk,
Hossztengely körüli Hossztengely körüli Hossztengely körüli
Csoportos.
gurulás. hengerekkel
gurulás.
gurulás.
Mikrocsoport.
Játék: Krumliültetés
Játék:
Játék:
- babzsákok,
(Futójáték
Krumliültetés.
Krumliültetés.
Body
Roll
eszközhordással.)
(Futójáték
(Futójáték
henger.
eszközhordással.)
eszközhordással.)

3. PROJEKT hét
2010. április 26-30-ig.
témakör

téma
3-4év
Külső
világ Virágszőnyeg…
megism.
Linzer
sütése:
matematika
virágformák .
Halmazképzés.
Kicsi-nagy
sütemény.
Koszorú:
kör
alakzat kirakása.
Számlálás.

téma
4-5 év
Fűszál
derekán…
Linzer sütése:
virágformák.
Halmazok,
Kicsi-közepesnagy
süti.
Ugyanolyannem ugyanolyan
virág.
Számlálás.
Koszorú:
kör
alakzat kirakása.

téma
5-6 év
Ángyom asszony
kertje-bertje…
Linzer
sütése:
virágformák.
Párosítás. Azonos
virágformák
lekvárral
való
összeragasztása. A
páratlan
megláttatása.

Módszerek,
eszközök
Mikrocsoport.
Egyéni.
IKT:
fényképezőgép,
linzertészta,
alapanyagai, lekvár
- nyújtódeszka,
- sodrófa, tepsi
- virág alakú sütemény
formák
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Külső
világ Tavasztündér járt
megism.
a réten…
Élő-élettelen
Séta. Tavasz a
faluban.
Faluszépítő
programban való
részvétel:
az
óvoda
és
környezetének
virágosítása.
Virágpalánták
ültetése.
Vizuális
Vetegetés:
Zsázsatüskés süni.
Irodalom.

Ének-zene

Mozgás

Édesanyám
virágosat
álmodtam…
Séta. Tavasz a
faluban.
Faluszépítő
programban
való részvétel:
az óvoda és
környezetének
virágosítása.
Virágpalánták
ültetése.
Vetegetés:
Zsázsatüskés
süni.

Beültettem
kiskertemet
a
tavasszal…
Séta. Tavasz a
faluban.
Faluszépítő
programban való
részvétel: az óvoda
és környezetének
virágosítása.
Virágpalánták
ültetése.

Csoportos.
Mikrocsoport.
IKT:
fényképezőgép,
- virágláda,
- virágföld,
- virágpalánta,
- talicska, lapát.

Vetegetés:
Zsázsatüskés süni.

Új vers: Kanizsa Új vers: Kanizsa
József: Virágillat… József:
Újra
Ism.: Szita, szita… Tavasz van…
Ism..
Badacsonyi
rózsafán.
Új.
Koszorú, Új:
Anyám
koszorú…
édesanyám…
Utánzó mozgások Páros tánc.
a dalra.
Ism.: Sárga a
Ism.: Süss ki nap kéken…
fal alá...

Ism.:Mese:
A fecske és a
szalmaszál…c.
Bábozás
térbeli
papírbábbal.

Csoportos.
Egyéni.
- virágföld, agyag süni,
zsázsamag.
Mikrocsoportos.
IKT: CD magnó,
- térbeli papírbábok,
- madár fejdíszek,
- virág fejdísz,
- paraván.
Csoportos.
IKT: CD magnó.
- szín kesztyűk,
- madár fejdíszek,
- koszorú fejdísz,
- leveles ág.

Átlépés,
támaszugrás
karikából karikába.
J: Házatlan
mókus.

Új:
Beültettem
kiskertemet…
Szerepcserés játék.
Ism.:Én
kicsike
vagyok…
Ism.:Bújj,bújj zöld
…
Nyuszi
ugrás, Sorozatugrások
békaugrás
karikából karikába.
karikából
Ugróiskola.
karikába.
J: Mókusok ki a
J: Mókusok ki a házból!
házból!

Csoportos.
Mikrocsoport.
- tornakarika,
- szig. szalag, olló.
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A FÖLD NAPJA
2010. április 23-án a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés pályázat
keretében Nyárlőrincen megrendezésre kerül a Föld napja az óvoda szervezésében ahová
meghívtuk az intézményegység óvodásait Lakitelekről és Tiszaugról.
Belépő:
Személyenként, gyermekekként 1 üres műanyag palack.
PROGRAMTERV:
„Barátságfa” elültetés a polgármestere közreműködésével az óvoda udvarán, melyhez kértünk
a lakiteleki és tiszaugi óvodásoktól egy-egy gyermekvödörnyi termőföldet. Rajzpályázat
értékelése.
Állomáshelyek megkeresése óvodában és környékén - térképen való tájékozódással:
A gyermekek környezettudatos magatartásának kialakításához példát mutatva a palackokat
leadjuk a helyi boltban.
Látogatás a népi iparművész fazekas műhelyében. Ismerkedés a korongozással.
Varázsoljunk földből életet!- virágmagvak ültetése, melyet hazavihetnek a gyermekek saját
kertjükbe.
Eltűnő madarak nagykövetei 2010-ben a fecskék.
Rajzok kiállítása és vetítéssel egybekötött előadás a tornaszobában.
Az Intézményegység óvodásai és az óvónők állomáshelyeken, játékos tevékenységeken
keresztül tapasztalhatják meg a környezetvédelemmel kapcsolatos tennivalókat. A helyszíneken
szülők várták a résztvevőket.
1. ÁLLOMÁS - ÓVODA UDVARA
Tevékenység: „Barátságfa” ültetése.
Az intézményegység sikeres működésére való tekintettel a fa gyökereit tiszaugi, lakiteleki és a
nyárlőrinci földbe ültettük.
A Föld napja eseményeire történő ráhangolódás.
„Miért nagyon fontos hogy fákat ültessünk?” „Hogyan tisztítják a levegőt?” stb.
Szülők segítsége az asztaloknál:
Az üres műanyag palackok elhelyezése a körberakott asztalok közé.
Környezettudatos magatartás kialakítása, újrahasznosítás közvetlen megtapasztalása gyermeki
tevékenységgel.
Játék barkácsolása.
A gyerekeknek engedjük meg, hogy maguk alkothassanak a félkész alapanyagokból. (Kupak fel
ill. letekerése, ragasztószalag használata, zsinór kötözése.)
A játék készítésének menete:
A palack felső részét levágjuk, a szélét bevonjuk ragasztószalaggal. A kupakot lecsavarjuk, ide
köthetjük a zsinóron lógó Kinder játékot, majd visszacsavarjuk. Kipróbálhatjuk az ügyességi
játékot.
Szükséges eszközök:
meglévő palackok,
szemeteszsákok,
asztalok, székek,
kés a szülőknél,
ragasztószalag,
kindertojás játékok,
zsinór, madzag.
A tevékenység közben kérdezzük meg:
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Melyik eszközt készíthettek hulladékból, (nem szemétből) amiket most megfogtunk és
dolgozunk vele?
Ezeket nem az otthoni kukákba dobtuk, hanem külön kellett összegyűjteni. Miért?
Másik kidobott műanyag tárgyakból új dolgokat lehet készíteni a gyárakban, ezeket is, amit
éppen most használunk.
Milyen új termékek készülhetnek? Láttatok-e már ilyeneket?
Most ti gyerekek is készíthettek a meglévő hulladékból egy másik tárgyat, egy egyszerű és
nagyszerű játékot.
Ha egy csoport készen van, minden gyermeknek van játéka, elteheti a hátizsákjába.
A maradék műanyagot szemeteszsákba szedjük, kb. annyit, amennyit hoztak és átviszik a
boltba leadni.
ÁLLOMÁS - UNIVER BOLT
Tevékenység: A felnőttek példáját követve, az összegyűjtött palackok leadása a helyi
boltban.
A környezettudatos magatartás kialakítása, megtapasztaltatása
Szülők segítsége a boltban:
A különböző állomásokról érkező óvodai csoportok fogadása.
Miért a boltba viszik a sok műanyag palackot? Miért nem az otthoni kukába dobták?
Mi történik, ha kidobjuk vagy a földbe elássák?
A Föld, a talaj szennyezésének veszélyeire való figyelem felhívása a gyermeki gondolkodás
lehetőségein belül.
VETEGETÉS ÁLLOMÁSA - UDVARI FEDETT JÁTSZÓHELY
Tevékenység: Magvak vetegetése műanyag poharakba.
Varázsoljunk a földből életet!
Szükséges eszközök:
3 műanyag láda,
termőföld és homok keveréke,
magok,
műanyag poharak (ültető kanál),
boltból papír joghurttálca, filctoll,
csoportok nevei,
matrica,
kerti munkakesztyű,
seprő és lapát,
asztalok és műanyag terítő.
A gyerekek 1 pohárba vetnek magot, amit a hazainduláskor magukkal visznek a saját kertjükbe.
Segítünk a gyerekeknek ültetni, a saját jelüket is felrajzoljuk a poharakra. Mindegyik csoport a
nevével jelzett papírtálcára teheti a poharát. Az egész tálcát a délelőtt végén, át lehet adni az ott
lévő kísérő óvó néniknek, addig megőrizzük.
A környezettudatos magatartás kialakítása
A magok ültetése közben vagy után, ahol alkalom nyílik rá, kérdezzük meg:
Melyik eszközt készíthették hulladékból, amiket most megfogtunk és dolgozunk vele?
Ezeket nem az otthoni kukákba dobtuk, hanem külön kellett összegyűjteni.
Újrahasznosítás: más kidobott műanyag tárgyakból új dolgokat lehet készíteni a gyárakban,
ezeket is, amire éppen most szükségünk van a játékunk elkészítéséhez.
4. ÁLLOMÁS – VETÍTÉS A CSOPORTSZOBÁBAN
Eltűnő madarak nagykövetei 2010-ben a fecskék.
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A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa a lakóhelyünkön és környékén honos madárvilág
életéről, a madárvédelem jelentőségéről, annak megvalósításáról, a gyakorlati lehetőségeiről tart
vetítést.
Nyárlőrinc, Lakitelek, Tiszaug óvodásai számára rajzpályázatot hirdettünk.
A hosszútávon vonuló madarak közül évről-évre egyre több a veszélyeztetett madárfaj. A
rajzpályázattal, a kisgyermekek gazdag kifejezőkészségével is felhívjuk a figyelmet a madárfajok
fogyatkozásának veszélyére.
Apró ajándékokkal jutalmazzuk a zsűri által értékelt legjobb műveket.
Rajzok kiállítása a tornaszobában
5. ÁLLOMÁS – KORONGOZÁS
Ősi népi mesterség bemutatása.
Korongozás, a fazekasműhely, az égető kemence, és az elkészült tárgyak megtekintése.
Múltban élő emberek munkájára, a néphagyomány szeretetére nevelés.
„Mennyire fontos környezetünkben a föld?”
„Mit adhat, miért fontos a gyerekeknek, embereknek, az élővilágnak?”
„Óvjuk, vigyázzunk rá! Tartsuk tisztán! Gyerekek, szerintetek hogyan lehet a körülötted lévő
földet, talajt, homokot tisztán tartani?”
Az agyag, a föld használata.
„Mire használták az agyagot régen a mindennapi életben?” „Amikor a nagypapa és a
nagymama kisgyerek volt, ő mire használhatta?”
„Ma, ha pl. vásárolunk vagy otthon körülnézünk, hol láthatunk ilyen agyagból ill. kemencében
való égetés után cserépből készült dolgokat?”
3. Modul
MODULLEÍRÁS
A Fűszál derekán projekthez kapcsolódó modul.
Korcsoport
Időkeret
A modul célja

A modul tartalma

3-4, 4-5, 5-6 éves vegyes életkorú óvodai csoport
5 óra
A gyermekek környezettudatos magatartásának kialakítása.
A fenntarthatóság biztosítása.
Nem vagyok egyedül. A közösséghez tartozás élményének
megtapasztalása.

Fenntarthatóság: újrahasznosítható gyermekjáték készítése
műanyagból.
Környezetvédelem keretében földdel és talajjal való ismerkedés:
agyagozás, magvak vetegetése, virág és fa ültetése, más
élőlények védelme.
Lakóhelyünkre
való
odafigyelés,
régi
mesterségek
megismerésével, a falu egyes ünnepségein való szerepléssel,
faluszépítő programban való segítéssel. Óvodai közösség
élményének
megtapasztalása
az
intézményegység
rendezvényein való részvétellel.
Megelőző
Látogatás és aktív részvétel a fazekasműhelyben.
tapasztalatszerzés
Rajzpályázat: „2010. A fecskék éve.” Falu közösségét érintő
ünnepek felidézése.
Ajánlott továbbhaladási Az 5 órás modul során az egyes művekből kiállítás szervezése
irány
mindhárom óvodai intézmény részvételével. Fotók kiállítása a
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faliújságon.
A hulladékból készült ügyességi játékokat a családi körben is
felhasználhatók
A
kompetencifejlesztés Személyes kompetencia: önfejlesztő, kifejező képesség.
fókuszai
Kognitív kompetencia: új információk befogadása, kreativitás,
tervezés, döntési képesség.
Szociális kompetencia: empátia, együttműködés képessége.
Társas kapcsolatok fejlődése.
Kapcsolódási pontok
A Fűszál derekán projekthez kapcsolódó modul.
Tapasztalataink
Az új módszerek alkalmazásával gyermekeink nyitottabbá, érdeklődőbbé, motiváltabbá váltak.
A szülők bevonása által a velük való együttműködés, egymás értékrendjének megismerése,
elfogadása nagymértékben fejlődött. Az újfajta tevékenységek változatossá, izgalmassá,
színesebbé tették az óvodai életet.
Sok, a gyakorlatban már eddig is alkalmazott jó módszerünk megerősítést nyert, például:
komplexitás, cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés. Módszertani kultúránk a továbbképzéseken
szerzett ismeretekkel tovább bővült. Sikeresebbé váltak integrációs törekvéseink. A szülők és a
falu közössége felé történt nyitásunk által felerősödött érdeklődésük az óvodában folyó
nevelőmunka iránt. Ennek eredményeként, az intézmények és az egyének nagyobb
támogatásban részesítenek minket.
Jövőkép
Önálló innovációs programunk megvalósítása során nevelőtestületünk szemléletváltáson,
megújuláson ment keresztül.
Nagy hangsúlyt helyeztünk a gyermeki érdeklődés felkeltésére és az aktivitásuk fenntartására.
Nevelő munkánk során fokozottan törekedtünk a szülők bevonására, ezáltal tudatosítottuk
bennük nevelésünk célját, így alaposabban megismerték és elfogadták az általunk közvetített
értékrendet.
Célként tűzte ki nevelőtestületünk, hogy vállaljuk a megújulást óvodánkban és ötletekkel
segítjük a gyermekeket és a szülőket az otthoni megvalósításban, a közösségi nevelés, a
környezettudatos magatartás kialakítása érdekében. Mindez a TÁMOP pályázatában elvárás,
azonban mi ezt az attitűdöt a következő időszakban szeretnénk még inkább megalapozni és
fenntartani.
Felhasznált irodalom
Forrai Katalin: Ének az óvodában (Editio Musica Budapest)
Gryllus dalok 1. 2. cd hanganyag
Internet: link
Itt a tavasz! Irodalmi szöveggyűjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak (Novum Impex
2009)
Körlánc Környezeti nevelés az óvodában Kecskemét 1996.
Mesélj nekem! - szöveggyűjtemény (Nemzeti Tankönyvkiadó 1995)
Osváth Erzsébet összes verse (Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft.)
Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában (Editio Musica Budapest)
Ursula Barff – Inge Burkhardt: Nagy színes barkácskönyv gyermekeknek (Magyar Könyvklub
1995)
Zilahi Józsefné és Gergácz,Berta: JÁTÉKKAL, MESÉVEL Óvodai nevelés: Tavasz
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Tisztelt nyárlőrinci Polgár

1. sz melléklet
Témahét kérdőív

5 – kiváló
4 – jó
3 – közepes
2 – gyenge
1 – egyáltalán nem jó
0 – nem tudom
* jelölje a választ, illetve szóbeli kiegészítést is tehet

1. Milyen ötletnek tartja, hogy már óvodás gyerekek is bekapcsolódnak a faluközösség
ünnepébe?
5

4

3

2

1

0

2. Mennyiben fejleszti a gyerekek közösségi magatartását, a haza iránti kötődését a
nemzeti ünnepen való szereplés?
5

4

3

2

1

0

3. Az óvodások műsora mennyire illett a nemzeti ünnephez?
5

4

3

2

1

0

4. Megfelelőnek tartotta-e az óvónők felkészítő munkáját?
5

4

3

2

1

0

5. Jól előkészítettnek találta-e a gyerekek felkészültségét a falu közössége előtti
szerepléshez?
5

4

3

2

1

0
2. sz. melléklet
Témahét kérdőív

Tisztelt Szülők
5 – kiváló
4 – jó
3 – közepes
2 – gyenge
1 – egyáltalán nem jó
0 – nem tudom* jelölje a választ, illetve szóbeli kiegészítést is tehet
1. Elégedett-e azzal, ahogyan a szülőket bevonták az ünnepélyre való felkészülésbe?
5

4

3

2

1

0
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2. Mennyiben fejleszti a gyerekek közösségi magatartását, a haza iránti kötődését a
nemzeti ünnepen való szereplés?
5
4
3
2
1
0
3. Az óvodások műsora mennyire illett a nemzeti ünnephez?
5

4

3

2

1

0

4. Megfelelőnek tartotta-e az óvónők felkészítő munkáját?
5

4

3

2

1

0

5. Jól előkészítettnek találta-e a gyerekek felkészültségét a falu
közössége előtti szerepléshez?
5

4

3

2

1

3. sz. melléklet
Projekt kérdőív

0

TISZTELT ÉDESANYA / ÉDESAPA !
(Kérem 1-től 5-ig történő számozással, x jellel jelölve töltsék ki a táblázatokat!)
Az óvodában elsajátított ismeretek, tapasztalatok közvetítésével a gyermekek milyen
mértékben tudtak hatni a család mindennapi életvitelére?
1
2
3
4
5
Véleménye szerint gyermeke minden témában megkapta a neki megfelelő szabad tevékenység
lehetőségét, segítséget, hogy újszerű élményekhez jusson?
1
2
3
4
5
Milyen mértékben voltak környezettudatos magatartásra ösztönzőek a FÖLD NAPJA
állomásain kipróbálható tevékenységek?
1
2
3
4
5
Ön szerint a rendezvényeken való közös célért való összehangolt tevékenységek mennyire
közösségformáló és példa értékűek?
1
2
3
4
Értékelje a megvalósító pedagógus attitűdjét, hozzáértését, felkészültségét!
1

2

3

4

5
5

3. Tiszaug
Címe: Óvoda- szülő kapcsolattartását segítő projektek, a megvalósítást
segítő eszközök

(új tanulásszervezési eljárás)
Bevezetés:
Az óvoda-szülő kapcsolattartás új formái
A szülők előzetes bejelentés alapján bejöhetnek, a gyermekeket spontán helyzetben figyelhetik
meg, hiszen az óvodai élet más, mint az otthoni. Személyesen győződhetnek meg arról, hogy
milyenek a kisgyermek társas kapcsolatai, hogyan kezelik az esetleges konfliktusokat, milyen is
az óvodai élet. Igény szerint kiscsoportos beszélgetéseket szervezünk a szülőknek egy-egy
felmerülő kérdéskör vagy probléma esetén.
A gyermekek számára a szülők találhatnak ki programokat és vezethetnek olyan
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tevékenységeket az adott témáknak megfelelő projektekben és témahetekben, különböző
rendezvényeinken, melyekben jártasak. Pl: fafaragás, pirogravír technika. A szülők által
készített tárgyakból kiállítást lehet szervezni, hogy a gyermek is büszke lehessen a szüleire
Óvodánk esztétikusabb környezete érdekében különböző programokat hirdetünk: „virágos
óvoda”, közös szemétszüret.
A témahetek, projektek szervezésénél közös ötletbörzét tartunk a szülőknek:
- hazavihetik a következő projektünk üres gondolattérképét, amire a szülők javaslatait várjuk,
ezáltal aktív részeseivé válhatnak a munkánknak
Minden nevelési év kezdetekor az adott évre tervezett munkatervet megismertetjük a szülői
szervezettel. Szívesen fogadjuk ötleteiket, javaslataikat a különböző óvodai programok
szervezésével kapcsolatban.
Az ünnepek megszervezésénél megváltoztatjuk az eddigi hagyományos formákat: közös
tevékenységeket szervezünk.
búcsúparti a szorgalmi időszak utolsó hetében
az eddig zárt körben rendezett gyermeknapi partin szívesen fogadjuk a szülőket közös játékra
farsangkor felkérjük őket, öltsenek ők is jelmezt- ebben természetesen mi is támogatjuk őket
anyák napján a gyermekek látják vendégül szüleiket a saját készítésű ételekkel (szendvics,
sütemény)
a hagyományos szülői értekezletek mellett beszélgető köröket kezdeményezünk, melyek
témáját a szülők határozzák meg, idejét a nevelési év meghatározó eseményeinek időpontja
köré szervezünk
A Helyi óvodai programunk alapján pedagógiai munkánkkal modell értékű nevelést valósítunk
meg a családok számára, segítve ezzel a településen élők pedagógiai sikerét a családi
nevelésben. Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és
kötelessége. A közös bizalmon alapuló partneri viszony kialakítása azonban elengedhetetlen a
gyermekek harmonikus testi-lelki fejlődésének érdekében.
Ezért választottuk az „Óvoda- szülő kapcsolattartását segítő projektek, a megvalósítást segítő
eszközök” című témát intézményünk innovációjaként.
Új tanulásszervezési eljárások
1. Témahét
Cím: „Pereg a dob, tra-ta-ta…”
Téma: Nemzeti ünnepünk: március 15.
Cél: Nemzeti hagyományaink megismerése, óvoda- szülő kapcsolatának erősítése
Nevelési feladat: A különböző területeken végzett tevékenységek által:
Pozitív élményszerzés
Magyarságtudat, a magyar nemzethez való tartozás érzésének megismertetése, elmélyítése
A gyermekek nemzeti identitásának megalapozása
Hazaszeretetre nevelés
Kognitív-, szociális-, verbális-, testi kompetenciák fejlesztése
Sikerkritériumok:
Megfelelő módszerek és eszközök használatával az ünnep tartalmának megjelenítése
A gyermekek életkori sajátosságának és érdeklődésének megfelelő programok, tevékenységek
végzése
A szülők, nagyszülők körében- a visszaérkezett kérdőívek elérik a legalább 80%-os
elégedettségi mutatót
Óvoda- szülő kapcsolatának erősödése a közös ünneplés élményének átélésével
Időtartama: 6 nap
Feltételek:
Tárgyi:
Csoportszoba
Tornaszoba, tornaeszközök
Képek, könyvek
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Vizuális kellékek
Községi könyvtár
Személyi:
Óvónők, dajkák
Könyvtáros
Szülők
Korcsoport: vegyes csoport / Süni csoport/
Munkaformák: csoportos, mikrocsoportos
Produktumok:
Gyermekek munkái (csónak, csákó, zászlók, dekorációs eszközök-kokárdák)
A tevékenységekről készült fényképek, plakátok a szülők számára
Ünnepi műsor a falusi megemlékezésen
A témahét leírása
Terület

Tevékenység

Testnevelés, mozgás-sport
Futás-járásgyakorlatok
Helyszín:
különböző
mondókákra:
Tornaszoba
Pám,
pám,
paripám
Óvoda- szülő kapcsolat:
Aki nem lép egyszerre…
- mozgásos játékok ajánlása a - Menetelés
szülőknek
Játék:
„Mindenki
a
kapitányához!”
Irodalmi nevelés: mese- vers
- Andersen: A rendíthetetlen
Helyszín:
ólomkatona című meséje
Csoportszoba
Vizuális nevelés:
-A rendíthetetlen ólomkatona
Helyszín:
csónakjának hajtogatása
Csoportszoba
-A csónak díszítése
Óvoda-szülő kapcsolat:
-A csónak vízre bocsátása
- hajtogatás otthon- origami
könyv ajánló
Képességfejlesztés
Testnevelés:
I. szint:
- nagymozgások fejlesztése
- figyelem fejlesztése a mozgások végrehajtása által
- társakkal való közös tevékenység végzésének elősegítése
- szókincsbővítés
II. szint:
- szem-láb koordináció fejlesztése
- figyelem, emlékezet fejlesztése az utasítások megértése által
- térészlelés fejlesztése téri alakzatok kialakításával
III. szint:
- nagymozgások fejlesztése
- verbális figyelem fejlesztése az utasítások megértése és betartása által
- társas kapcsolatok fejlesztése egymás segítése által
Irodalmi nevelés:
I. szint:
- figyelem fejlesztése a mese meghallgatása által

Szükséges eszközök
Tornaszoba
Síp
IKT: digitális fényképező- gép

Párnák
IKT: digitális fényképező- gép
Papír
Színes ceruzák
Tál
Víz
IKT:digitálisfényképezőgép
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- szókincsbővítés a mesében szereplő egyszerűbb kifejezések által
- nagymozgások fejlesztése a párnákon való töröküléssel
II. szint:
- szókincsbővítés a mese szófordulatai által
- nyelvi kifejezőkészség fejlesztése
- képzelet, fantázia fejlesztése a mese által
III. szint:
- empátia, beleélő képesség fejlesztése a mese által
- meseértés, szövegértés fejlesztése a mese mondanivalójának kiemelésével
Vizuális nevelés
I. szint:
- vizuális észlelés, figyelem fejlesztése a tevékenység sorrendjének megfigyelésével
- Érzelmek, motivációk fejlesztése a tevékenység felkínálásával
- beszédértés fejlesztése
- finommotoros koordináció fejlesztése az alaphajtások próbálgatásával
II. szint:
- tapintásos észlelés fejlesztése
- Finommotoros mozgások fejlesztése a hajtogatás által
- Érzelmek, motivációk fejlesztése az esztétikus díszítésre való törekvéssel
- beszédértés fejlesztése az utasítások által
III. szint:
- vizuális, taktilis percepció, gondolkodás, szerialitás fejlesztése a hajtogatás sorrendjének betartásával
- esztétikumra való törekvés a pontos hajtogatás és az igényes díszítés által, vizuális önkifejezésre való törekvés
- nyelvi kifejezőkészség fejlesztése a hajtogatás kifejezései által, azokkal való mondatalkotással
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Terület

Tevékenység

Szükséges eszközök

Külső
világ
megismerése

tevékeny - Ismerkedés a könyvtárral
Könyvtári állomány
-A március 15-i eseményekről IKT: digitális fényképezőgép
szóló könyvek, folyóiratok
Helyszín: Községi könyvtár, keresése
Tiszaug
-A
forradalom
és
szabadságharc eseményeinek
Óvoda-szülő kapcsolat:
megbeszélése
- a könyvtár látogatási igény Nemzeti
jelképeink
felkeltése
megismerése
Séta, kirándulás
-A séta során ellátogatunk a IKT: digitális fényképezőgép
községi
megemlékezés
Helyszín: Tiszaug, emlékpark- helyszínére
kopjafa
- Beszélgetés az emlékpark
jelentőségéről, fontosságáról
Képességfejlesztés
Külső világ tevékeny megismerése
I. szint:
- figyelem, gondolkodás fejlesztése a feladatok megértése során
- közösségi szokásokkal való ismerkedés magyarázattal
- beszédértés fejlesztése szókincsbővítéssel
II. szint:
- vizuális percepció fejlesztése, összehasonlítások végzése-más népek zászlói, jelképei által
- beszédértés fejlesztése az új fogalmakkal való ismerkedésével, azok használatával
III. szint:
- Figyelem, gondolkodás fejlesztése
- ok-okozati összefüggések keresése, ítéletalkotások, nemzeti identitástudat megalapozása
- Verbális kommunikáció fejlesztése az új fogalmak használatával
- társakkal való együttműködés
Séta, kirándulás
I. szint:
- vizuális figyelem, észlelés fejlesztése a séta során
- társas magatartás fejlesztése a közös program által
- szókincsbővítés a séta során használt utasítások megértével
- nagymozgások fejlesztése a mozgás által
II. szint:
- vizuális észlelés és figyelem fejlesztése a közlekedési szabályok megértésével, betartásával
- szóbeli kifejezőkészség fejlesztése szókincsbővítéssel:kopjafa, nemzeti jelképeink
- nagymozgások fejlesztése a séta által
III. szint:
- vizuális észlelés, figyelem fejlesztése a gyalogos közlekedés szabályainak betartásával
- társas kapcsolatok fejlesztése a páralkotás során: kisebbekre való odafigyelés, irányítókészség
fejlesztése
- nagymozgások, téri tájékozódó képesség fejlesztése
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Terület

Tevékenység

Szükséges eszközök

Irodalmi nevelés: mese- vers

Készülés a falusi megemlékezésre:
*
mondókák:
Pám,
pám,
paripám…
- Aki nem lép egyszerre…
- Itt az óra, itt az óra…
*
versek:
Himnusz
Nemzeti
dal
- Drégely László: Pereg a dob
- Falu Tamás: Március 15-e
- Papírcsákó készítése
-A csákó díszítése piros, fehér,
zöld színű vágott formákkal

Párnák
Dobok

Helyszín:
csoportszoba

Vizuális nevelés:
Papír
Helyszín:
Ragasztó, olló
Csoportszoba
Piros,
fehér,
zöld
Óvoda-szülő kapcsolat:
papírok a díszítéshez
A csákó díszítésének folytatása
IKT:
digitális
otthon
fényképező-gép
Játéktevékenység
Puzzlejáték Puzzle játék
csatajelenet kirakása
IKT:
Helyszín:
Közben
zenehallgatás: fényképezőgép
csoportszoba
toborzók, indulók
- CD-s magnó
Képességfejlesztés
Irodalmi nevelés
I. szint:
- figyelem fejlesztése a versek meghallgatása által
- szókincsbővítés a versekben szereplő egyszerűbb kifejezések által
- nagymozgások fejlesztése a párnákon való töröküléssel
II. szint:
- szókincsbővítés a versek, énekek szófordulatai által
- nyelvi kifejezőkészség fejlesztése
- belső képi világ fejlesztése a versek által
III. szint:
- verbális emlékezet fejlesztése
- ritmusérzék és a helyes hangsúly fejlesztése a versek lendületes előadásával
- irodalmi élmények iránti igény kialakítása
Vizuális nevelés:
I. szint:
- vizuális észlelés, figyelem fejlesztése a tevékenység sorrendjének megfigyelésével
- Érzelmek, motivációk fejlesztése a tevékenységek felkínálásával
- beszédértés fejlesztése
- finommotoros koordináció fejlesztése az alaphajtások, díszítések próbálgatásával
II. szint:
- tapintásos észlelés fejlesztése
Finommotorikus mozgások fejlesztése a hajtogatás által
- Érzelmek, motivációk fejlesztése az esztétikus díszítésre való törekvéssel
- beszédértés fejlesztése az utasítások által
III. szint:
- vizuális, taktilis percepció, gondolkodás, szerialitás fejlesztése a hajtogatás sorrendjének
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betartásával
- esztétikumra való törekvés a pontos hajtogatás és az igényes díszítés által, vizuális önkifejezésre
való törekvés
- nyelvi kifejezőkészség fejlesztése a hajtogatás kifejezései által, azokkal való mondatalkotással
Játéktevékenység
I. szint:
- gondolkodás, figyelem fejlesztése a játék megfigyelésével
- társas kapcsolatok fejlesztése az együttműködés lehetősége által
- verbális kommunikáció fejlesztése a párbeszédek kezdeményezésével
II. szint:
- gondolkodás, logikai műveletek fejlesztése a több-kevesebb-ugyanannyi megfigyeltetésével
- verbális kommunikáció fejlesztése a tevékenység közbeni együttműködések által
- szem-kéz koordináció fejlesztése a finommozgások által
III. szint:
- figyelem, gondolkodás, logikai műveletek fejlesztése összehasonlításokkal,a rész- egész
megfigyeltetésével, ítéletalkotásokkal
- társas együttműködés fejlesztése, egymás segítése
Terület
Vizuális nevelés

Tevékenység
- Nemzeti színű zászló
készítése
különböző
Helyszín: csoportszoba
technikákkal
/ragasztás, festés/
Óvoda-szülő kapcsolat:
- Csoportszoba ablakainak
Szülők buzdítása a közös díszítése
tevékenységekre
Külső
világ
tevékeny - Kombinatorika: trikolor
megismerésefestése többféleképpen
Matematikai
tapasztalatszerzés
Helyszín: csoportszoba

Szükséges eszközök
Papír, krepp papír
Olló, ragasztó
Hurkapálca
Festék, víz
IKT: digitális fényképezőgép
Papír
Festék
Ecset
Víz
IKT: Digitális fényképezőgép

Képességfejlesztés
Vizuális nevelés
I. szint:
- vizuális észlelés, figyelem fejlesztése a tevékenységek megfigyelésével
- Érzelmek, motivációk fejlesztése a tevékenységek, technikák felkínálásával
- beszédértés fejlesztése
- finommotoros koordináció fejlesztése az ecsethasználat próbálgatásával
II. szint:
- tapintásos észlelés fejlesztése
- finom-motorikus mozgások fejlesztése a festés vagy ragasztás által
- technika és anyagismeret bővítése
- Érzelmek, motivációk fejlesztése az esztétikus munkára való törekvéssel
- beszédértés fejlesztése az utasítások által
III. szint:
- vizuális, taktilis percepció, gondolkodás, szerialitás fejlesztése a technikák helyes alkalmazása
által
- esztétikumra való törekvés az igényes munka által,vizuális önkifejezésre való törekvés
- finommotoros képességek fejlesztése a lendületes ecsethasználattal, pontos ragasztással
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Külső világ tevékeny megismeréseMatematikai tapasztalatszerzés
I. szint:
- megfigyelőképesség, fogalomismeret bővítése
- szociális képességek fejlesztése a felfedezés örömének átélésével
- beszédfigyelem fejlesztése a feladat megértésével
- finommozgások fejlesztése a színezés során
II. szint:
- vizuális figyelem és differenciáló készség fejlesztése
- szóbeli kifejezőkészség fejlesztése a párbeszédek által
- finommozgások fejlesztése a színezés által
III. szint:
- Figyelem, gondolkodás, szerialitás fejlesztése különböző variációk megfigyelése által
- beszédértés fejlesztése a feladatok szóbeli közlése illetve párbeszédes forma által
- finommotorika fejlesztése a helyes ceruzafogás és a pontos színezés által
Terület
Tevékenység
Szükséges eszközök
Ének-zene, énekes játékok
Tavaszi dalok ismétlése: Ritmushangszerek
/Iglice, szívem.../
IKT:
Helyszín:
- Új dal: Nincs szebb a digitális
fényképező
Csoportszoba
virágnál
gép
Mondóka: - magnó
Óvoda-szülő kapcsolattartás: Hej, Gyula, Gyula, Gyula
Zenei cd lemez másolása az -ZENEHALLGATÁS:
óvoda részére
”Hazám” című CD /Nemzeti
dal, Himnusz, toborzók,
indulók…/
Irodalmi nevelés, mese-vers
Készülés
a
falusi Dobok, ritmus hangszerek
megemlékezésre:
Párnák
Helyszín:
*
mondókák:
csoportszoba
- Pám, pám, pa-ripám…
- Aki nem lép egyszerre…
- Itt az óra, itt az óra…
*
versek:
Himnusz
Nemzeti
dal
- Drégely László: Pereg a dob
- Falu Tamás: Március 15-e c.
verse
Képességfejlesztés
Ének-zene, énekes játékok
I. szint:
- figyelem fejlesztése
- auditív észlelés, zenei hallás fejlesztése
- verbális emlékezet fejlesztése a mondókák, dalok megtanulása által
- nagymozgások fejlesztése a dalokhoz kapcsolt mozgások által
II. szint:
- figyelem, gondolkodás fejlesztése az utasítások megértése által
- auditív észlelés, zenei hallás, zenei készségek fejlesztése a közös éneklés során
- nagymozgások fejlesztése a dalokhoz kapcsolt mozgások által
III. szint:
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- gondolkodás, figyelem fejlesztése a dalszövegek és a hozzájuk kapcsolt mozgások által
- auditív memória, zenei készségfejlesztés, az egyenletes lüktetés érzékeltetése a menetelés által
- térbeli tájékozódó képesség fejlesztése a térben történő mozgás, illetve a téri alakzatok
kialakításával
Ének-zene, énekes játékok
I. szint:
- figyelem, gondolkodás fejlesztése
- zenei hallás fejlesztése
- nagymozgások fejlesztése a versekhez, dalokhoz kapcsolt mozgások által
II. szint:
- szókincsbővítés a versek, énekek szófordulatai által
- nyelvi kifejezőkészség fejlesztése
- érzelmek, motiváció fejlesztése a műsorra való készülés, a szereplés örömének átélése által
III. szint:
- verbális emlékezet fejlesztése
- ritmusérzék és a helyes hangsúly fejlesztése a versek lendületes előadásával
- irodalmi élmények iránti igény kialakítása
- szociális képességek fejlesztése a szereplés által
Terület
Komplex irodalmizenei nevelés

Tevékenység
ének Mondókák:
- Pám, pám, pa-ripám…
- Aki nem lép egyszerre…
Helyszín:
- Itt az óra, itt az óra…
Emlékpark- Tiszaug
Versek:
Himnusz
Óvoda- szülő kapcsolat:
Nemzeti
dal
- ünnepségen való részvétel
- Drégely László: Pereg a dob
- Falu Tamás: Március 15-e c.
verse
Dal:
- Nincs szebb a virágnál

Szükséges eszközök
Ritmushangszerek
Zászlók
Kokárdák, biztostűk
IKT:
digitális
fényképezőgép
- CD-s magnó

Képességfejlesztés
Komplex irodalmi- ének zenei nevelés
I. szint:
- figyelem fejlesztése
- auditív észlelés, zenei hallás fejlesztése
- verbális emlékezet fejlesztése a mondókák, dalok megtanulása által
- nagymozgások fejlesztése a dalokhoz kapcsolt mozgások által
- szociális képességek fejlesztése az ünnepen való részvétel által
II. szint:
- figyelem, gondolkodás fejlesztése az utasítások megértése által
- auditív észlelés, zenei hallás, zenei készségek fejlesztése a közös éneklés során
- nagymozgások fejlesztése a dalokhoz kapcsolt mozgások által
- szociális készségek fejlesztése a szereplés által
III. szint:
- gondolkodás,figyelem fejlesztése a dalszövegek és a hozzájuk kapcsolt mozgások által
- auditív memória, zenei készségfejlesztés, az egyenletes lüktetés érzékeltetése a menetelés által
- térbeli tájékozódó képesség fejlesztése a térben történő mozgás, illetve a téri alakzatok
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kialakításával
2. Projekt
Cím: „ Nyuszi ül a fűben”
Téma: Húsvéti ünnep
Cél: A tavaszi időjárás jellemzőinek megfigyeltetése, a húsvéti jelképek, népszokások
megismertetése
Ismerjék a tavaszi időjárás jellemzőit
A gyerekek megismerjék népi hagyományainkat, értékeinket
Ismerjék a húsvéthoz tartozó jelképeinket
Nevelési feladat: A különböző területeken végzett tevékenységek által:
Kognitív, szociális, testi és verbális kompetenciák komplex fejlesztése
Sikerkritériumok:
Megfelelő módszerek és eszközök használatával az évszak és az ünnep tartalmának
megjelenítése
A gyermekek érdeklődésének megfelelő programok és tevékenységek végzése
A szülők, nagyszülők körében- a visszaérkezett kérdőívek elérik a legalább 80%-os
elégedettségi mutatót
Óvoda- szülő kapcsolatának erősödése a közös tevékenykedések által
Ideje: 2010. március 16- április 9-ig
Időtartama: 17 nap
Feltételek:
Tárgyi:
Csoportszoba
Tornaszoba, tornaeszközök
Képek, könyvek
Vizuális kellékek
Személyi:
Óvónők, dajkák
Szülők
Korcsoport: vegyes csoport / Süni csoport/
Munkaformák: csoportos, mikrocsoportos
Produktumok:
Gyermekek munkái:
Vizuális tevékenységek által készült munkák: időjárás óra, természet utáni tanulmányok,
élmény rajzok, gipsznyúl, miltonkapcsos mozgó nyúl, tojásfa, tojáshéjmozaik kép, társasjáték,
különböző technikákkal díszített hímes tojások, húsvéti asztali dísz
Munkatevékenység által készült produktumok: nyuszi fészek készítése búzaültetéssel, tavaszi
vitaminsaláta készítés, gyommentes, virágos óvodai kiskert
A tevékenységekről készült fényképek, plakátok a szülők számára
Közös kézműves délelőtt a szülőkkel
A projekt leírása
Terület
Tevékenység
Szükséges eszközök
Séta, kirándulás
Tavaszi időjárás, az éledező IKT: digitális fényképezőgép
természet
megfigyelése
Helyszín: Tiszaug
Rügyező fák, madárhangok,
tavaszi virágok megfigyelése
Külső
világ
tevékeny Tavaszi időjárás jellemzői
IKT: digitális fényképezőgép
megismerése, vizuális nevelés -Tavaszi öltözködés
Karton,papír, olló, színes
/komplex/
- Időjárás óra készítése
ceruzák, milton kapocs
-Tavaszi versek, mondókák
ismétlése: -- Zelk Zoltán: Párnák
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Helyszín: csoportszoba
Vizuális nevelés

Tavaszi dal
- Buda Ferenc: Gólya
- Weöres Sándor: Éren-nádon
Aranyvessző
rajzolása- Papír, színes ceruza
természet utáni tanulmány
aranyvessző
Olló, ragasztó, krepp papír
IKT: digitális fényképezőgép

Helyszín:
csoportszoba
Képességfejlesztés
Séta, kirándulás
I. szint:
- vizuális figyelem, észlelés fejlesztése a séta során
- társas magatartás fejlesztése a közös program által
- szókincsbővítés a séta során használt utasítások megértével, látottak megnevezésével
- nagymozgások fejlesztése a mozgás által
II. szint:
- vizuális észlelés és figyelem fejlesztése a közlekedési szabályok megértésével, betartásával
- szóbeli kifejezőkészség fejlesztése a látottak megnevezésével
- nagymozgások fejlesztése a séta által
III. szint:
- vizuális észlelés, figyelem fejlesztése a gyalogos közlekedés szabályainak betartásával
- társas kapcsolatok fejlesztése a páralkotás során: kisebbekre való odafigyelés, irányítókészség
fejlesztése
- nagymozgások, téri tájékozódó képesség fejlesztése
Külső világ tevékeny megismerése, vizuális nevelés /komplex/
I. szint:
- vizuális észlelés, figyelem fejlesztése a tevékenység sorrendjének megfigyelésével
- Érzelmek, motivációk fejlesztése a tevékenységek felkínálásával
- beszédértés fejlesztése
II. szint:
- Finommotorikus mozgások fejlesztése a vágás, ragasztás, színezés által
- Érzelmek, motivációk fejlesztése az esztétikus munkára való törekvéssel
- beszédértés fejlesztése az utasítások által
III. szint:
- vizuális, taktilis percepció, gondolkodás, szerialitás fejlesztése a hónapok, évszakok egymás
utáni megnevezésével
- finommotoros koordináció fejlesztése az ollóhasználattal
- nyelvi kifejezőkészség fejlesztése a szabályok- pl: ollóhasználat-megfogalmazásával
Vizuális nevelés
I. szint:
- figyelem, gondolkodás, vizuális percepció fejlesztése természetről szóló könyvek nézegetése
által fejlesztése
- nagymozgások fejlesztése a versekhez kapcsolt mozgásokkal
II. szint:
- szókincsbővítés a versek szófordulatai által
- nyelvi kifejezőkészség fejlesztése
- együttműködési készség fejlesztése a közös versmondások által
III. szint:
- verbális emlékezet fejlesztése a vers ismétlésével, gyakorlásával
- ritmusérzék és a helyes hangsúly fejlesztése a versek lendületes előadásával
- környezettudatos magatartás kialakítása az állatok védelméről való beszélgetés kapcsán
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Terület
Séta, kirándulás a Holt- Tisza
partra
Külső
világ
tevékeny
megfigyelése-matematikai
tapasztalatszerzés
Helyszín: Tiszaug Holt - Tisza
part
Óvoda-szülő kapcsolat:
Szülők tájékoztatása
Vizuális nevelés
Helyszín: csoportszoba

Tevékenység
Szükséges eszközök
Vízparti
élőlények nádszálak
megfigyelése,
nádszálak, IKT: digitális fényképezőgép
fűszálak, gallyak gyűjtése
- Számlálások, mérések,
- Összehasonlítások

- Élményrajz készítése a Színes
ceruza,
filctoll,
Tiszáról szabadon választott zsírkréta, papír
vonalképzővel: színes ceruza, IKT: digitális fényképezőgép
filctoll, zsírkréta

Képességfejlesztés
Séta, kirándulás
I. szint:
- logikai műveletek fejlesztése a hosszabb-rövidebb megfigyeltetésével
- megfigyelőképesség, fogalomismeret bővítése
- szociális képességek fejlesztése a felfedezés örömének átélésével
- beszédfigyelem fejlesztése a feladatok megértésével
- nagymozgások fejlesztése a gyűjtögetések által
II. szint:
- vizuális figyelem és differenciáló készség fejlesztése
- téri irányok, relációk érzékeltetése a gyűjtögetések által
- összehasonlítások, következtetések levonása
- sikerélmény átélése a különböző növényi részek megtalálásával
III. szint:
- Figyelem, gondolkodás, szerialitás fejlesztése a nagyság szerinti sorbarendezés által
- analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése, rész-egész viszonyának megfigyeltetése
- téri orientáció illetve nagymozgások fejlesztése a gyűjtögetések által
Vizuális nevelés
I. szint:
- vizuális észlelés, figyelem fejlesztése a tevékenységek megfigyelésével
- Érzelmek, motivációk fejlesztése a technikák felkínálásával
- beszédértés fejlesztése
- finommotoros koordináció fejlesztése a tevékenység által
II. szint:
- emlékezet, képzelet, fantázia fejlesztése
- Érzelmek, motivációk fejlesztése az érzelmek vizuális úton történő leképezésével
- beszédértés fejlesztése az utasítások által
III. szint:
- vizuális észlelés, vizuális memória fejlesztése az élőlények, élmények felidézésével
- esztétikumra, vizuális önkifejezésre való törekvés
- finommotoros képességek fejlesztése az apróbb részletek ábrázolásával
Terület
Ének-zene, énekes játékok

Tevékenység
Szükséges eszközök
-Tavaszi dalok ismétlése: Én Ritmushangszerek
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Helyszín: csoportszoba
Munka jellegű tevékenység
Helyszín: az óvoda udvara
Óvoda-szülő kapcsolat:
Búz kérése a szülőktől

kiskertet..., Eresz alól, Tavasz
van...
- Ritmustaps, egyenletes
lüktetés
érzékeltetése
csörgőkkel, kasztanyettákkal
- Kertrendezés: - gyomok
szedegetése,
gereblyézés,
söprögetés, locsolás
- Búzaültetés – nyuszi fészek
készítése

Kapa, gereblyék, söprű, vödör
Búza, virágföld, cserépalátét
Körcímke, toll
víz
IKT: digitális fényképezőgép

Képességfejlesztés
Ének-zene, énekes játékok
I. szint:
- figyelem fejlesztése
- auditív észlelés, zenei hallás fejlesztése
- verbális emlékezet fejlesztése a dalok megtanulása által
- nagymozgások fejlesztése a dalokhoz kapcsolt ritmushangszerek használatával
II. szint:
- zenei készségek fejlesztése, halk-hangos érzékeltetése
- egyenletes lüktetés megfigyeltetése, fejlesztése a ritmushangszerek használata által
- társas kapcsolatok fejlesztése a közös énekléssel
- nagymozgások fejlesztése a ritmushangszerek használatával
III. szint:
- gondolkodás, figyelem fejlesztése a dalszövegek és a hozzájuk kapcsolt mozgások által
- auditív memória, zenei készségfejlesztés, az egyenletes lüktetés érzékeltetése a menetelés által
- nagymozgások fejlesztése a törökülés által
Munka jellegű tevékenység
I. szint:
- gondolkodás, figyelem fejlesztése
- szókincsbővítés az eszközök megnevezésével
- finommotoros képességek fejlesztése a gyomok szedegetésével
II. szint:
- gondolkodás, logikai műveletek fejlesztése az eszközök helyes használatával
- szókincsbővítés az eszközök helyes használatának elmondásával
- társas kapcsolatok fejlesztése a közös tevékenységek során
III. szint:
- szerialitás fejlesztése a cselekvések sorrendjének betartásával
- logikai műveletek fejlesztése következtetéssel, ok-okozati kapcsolatok feltárásával a
búzaültetés során
- társas kapcsolatok fejlesztése a konfliktushelyzetek önálló megoldására való törekvésselegymás segítése
- nagymozgások fejlesztése a kerti szerszámok használatával
Terület
Részvétel a Víz világnapja
alkalmából
rendezett
vetélkedőn
Helyszín: Lakitelek-Töserdő
Óvoda-szülő kapcsolat:

Tevékenység
- Keresgélők, megfigyelések,
gyűjtögetések, memóriajáték,
origami
- Ének a buszon: tavaszi dalok

Szükséges eszközök
Víz, pohár
Papír zsebkendő
Kék szalag, biztosítótű
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Szülők tájékoztatása
Vizuális nevelés-előkészület
Helyszín: csoportszoba

- Előkészület a
Gipszöntés- nyuszi
öntése a fészekbe

hétre: Gipsz, víz, forma, cérna
forma IKT: digitális fényképezőgép

Képességfejlesztés
Részvétel a Víz világnapja alkalmából rendezett vetélkedőn
I. szint:
- figyelem, gondolkodás fejlesztése a Víz világnapjáról való beszélgetés során
- beszédértés fejlesztése a feladatok közlésének megértésével
- nagymozgások fejlesztése a kirándulás által
II. szint:
- gondolkodás, figyelem fejlesztése a feladatok értelmezése által
- társas kapcsolatok fejlesztése, helyes viselkedési szokások kialakítása
III. szint:
- gondolkodás fejlesztése az újonnan szerzett ismeretek által
- társas kapcsolatok, közösségi érzés, a csoporthoz tartozás erősítése, kisebbekre való
odafigyelés, önkéntes szerepvállalások
Vizuális nevelés
I. szint:
- vizuális észlelés, figyelem fejlesztése a tevékenység sorrendjének megfigyelésével
- beszédértés fejlesztése a feladatok elmondása által
II. szint:
- tapintásos észlelés fejlesztése
Finommotorikus mozgások fejlesztése gipszformába való öntésével
- Érzelmek, motivációk fejlesztése
- beszédértés fejlesztése az utasítások által
III. szint:
- absztrakciós képesség fejlesztése
- képzelet, kreativitás fejlesztése
- igényes, tiszta munkára való törekvés
- nyelvi kifejezőkészség fejlesztése a tevékenység kifejezései által,azokkal való mondatalkotással
Terület
Testnevelés, mozgás-sport
Helyszín: tornaszoba

Vizuális nevelés
Helyszín: csoportszoba

Tevékenység
- Futás-, járásgyakorlatok
különböző
mondókákra:
Nyuszi, nyuszi, nyulacskám..,
Madarak voltunk...
- Utánzó járások, pl: nyuszi
ugrás
- Játék: Nyusziugró-verseny
- Mozgó nyuszi és tojásfa
készítése

Képességfejlesztés
Testnevelés, mozgás-sport
I. szint:
- nagymozgások fejlesztése
- figyelem fejlesztése a mozgások végrehajtása által
- társakkal való közös tevékenység végzésének elősegítése
- szókincsbővítés
II. szint:

Szükséges eszközök
Tornaszoba
Síp
IKT: digitális fényképezőgép

Papír, színes ceruza, olló
Milton kapocs
Cérna

164

- szem-láb koordináció fejlesztése
- figyelem, emlékezet fejlesztése az utasítások megértése által
- térészlelés fejlesztése téri alakzatok kialakításával
- társas magatartás fejlesztése a közös mozgások követésével, társak mozgásának utánzásával
III. szint:
- nagymozgások fejlesztése
- verbális figyelem fejlesztése az utasítások megértése és betartása által
- társas kapcsolatok fejlesztése egymás segítése által
- együttműködő készség kialakítása a feladatokban és a játékban való aktív részvétellel
Vizuális nevelés
I. szint:
- vizuális észlelés, figyelem fejlesztése a tevékenységek megfigyelésével
- Érzelmek, motivációk fejlesztése a technikák felkínálásával
- beszédértés fejlesztése
- finommotoros koordináció fejlesztése a tevékenység által
II. szint:
- emlékezet, képzelet, fantázia fejlesztése
- Érzelmek, motivációk fejlesztése tevékenységek és technikák felkínálásával
- technika és anyagismeret bővítése
- beszédértés fejlesztése a feladatok közlése által
III. szint:
- gondolkodási műveletek fejlesztése a mozgó nyuszi elkészítésénél a rész-egész
megfigyeltetésével
- esztétikumra, vizuális önkifejezésre való törekvés
- finommotoros képességek fejlesztése az apróbb részletek ábrázolásával, színezésével,
összeillesztésével
Terület
Vizuális nevelés
Helyszín: csoportszoba
Irodalom, mese- vers
Helyszín: csoportszoba

Tevékenység
Szükséges eszközök
- Gipsz alakok festése tempera Gipsz figurák
festékkel
Tempera festék, ecset, víz
IKT: digitális fényképezőgép
Ugorjunk árkot! című mese, Párnák
majd annak dramatizálása
Róka, nyúl, farkas fejdísz
Takaró- ároknak
IKT: digitális fényképezőgép

Képességfejlesztés
Vizuális nevelés
I. szint:
- vizuális észlelés, figyelem fejlesztése a festék nyomhatásának megfigyelésével
- beszédértés fejlesztése a feladatok elmondása által
- szókincsbővítés az eszközök megnevezésével
II. szint:
- vizuális percepció fejlesztése
- képzelet, kreativitás fejlesztése a különböző színhasználatok által
- Érzelmek, motivációk fejlesztése , esztétikus munkára való törekvés
- szókincsbővítés a használt színek megnevezésével, tevékenységek elmondásával
III. szint:
- absztrakciós képesség fejlesztése
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- képzelet, kreativitás fejlesztése a különböző színhasználat és karakterek megjelenítése által
- igényes, tiszta munkára való törekvés, pontos festés
- finommotoros képességek fejlesztése az ecsettel való apró részletek kidolgozásánál
Irodalom, mese- vers
I. szint:
- figyelem, képzelet fejlesztése a mese hallgatása által
- beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése a mesében előforduló szavak használatával
- nagymozgások fejlesztése az állatok mozgásának utánzásával
II. szint:
- szókincsbővítés a mese szófordulatai által
- környezettudatos magatartás kialakítása az állatokról való beszélgetések által
- verbális kommunikáció fejlesztése a mese dramatizálásával
III. szint:
- verbális emlékezet, képzelet fejlesztése a mese dramatizálása által
- pozitív énkép kialakítása önálló szerepvállalással
- irodalmi élmények iránti igény kialakítása
- nagymozgások fejlesztése az állatok mozgásának pontos utánzásával

Terület
Külső
világ
tevékeny
megfigyelése
élő-élettelen ill. matematikai
tapasztalatszerzés
Helyszín: csoportszoba
Külső
világ
tevékeny
megfigyelése
Helyszín: csoportszoba

Tevékenység
- Húsvéti néphagyományok
megismerése, felelevenítése
- tojások számlálása,
összehasonlítása,
halmazképzések
- Társasjáték készítése a
tojásokból, szabályok alkotása

Szükséges eszközök
Papírtojások, rajta a tavasszal
és a húsvéttal kapcsolatos
képek, néhány kakukktojással
IKT: digitális fényképezőgép
Papírtojások
Karton
Színes ceruzák, ragasztó
IKT: digitális fényképezőgép

Külső világ tevékeny megfigyelése
I. szint:
- gondolkodás, figyelem fejlesztése a húsvéti népszokások megfigyelése által
- logikai műveletek fejlesztése a több-kevesebb megfigyeltetésével
- megfigyelőképesség, fogalomismeret bővítése
- szociális képességek fejlesztése a felfedezés örömének átélésével
- beszédfigyelem fejlesztése a feladatok megértésével
II. szint:
- gondolkodás, figyelem fejlesztése a mennyiségek összehasonlításával-kisebb különbségek
mellett számlálásokkal, halmazképzésekkel
- összehasonlítások, következtetések levonása
- szókincsbővítés a húsvéti népszokások fogalmainak használatával
III. szint:
- logikai műveletek, számfogalom fejlesztése mennyiségek összehasonlításával kis különbségek
mellett
- analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése, rész-egész viszonyának megfigyeltetése
Külső világ tevékeny megfigyelése
I. szint:
- vizuális észlelés, figyelem fejlesztése a tevékenységek megfigyelésével
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- Érzelmek, motivációk fejlesztése a tevékenység felkínálásával
- beszédértés fejlesztése
- finommotoros koordináció fejlesztése a tevékenység által
II. szint:
- fantázia fejlesztése a társasjáték kitalálásával, tojások elhelyezésével
- Érzelmek, motivációk fejlesztése
- társas kapcsolatok, együttműködési készség fejlesztése a közös alkotás során
III. szint:
- téri orientáció fejlesztése a tojásmezők megfelelő elhelyezésével
- gondolkodás, figyelem fejlesztése a játék kitalálásával, szabályok megalkotásával
- szóbeli kifejezőkészség fejlesztése a szabályok ismertetésével
- társas kapcsolatok, együttműködési készség segítése a szabályok betartásával és betartatásával
Terület
Tevékenység
Szükséges eszközök
Ének-zene, énekes játékok
Énekek, dalos játékok:
Bárány és farkas fejdísz
- nyuszis dalok ismétlése: IKT: digitális fényképezőgép
Hová mégy, te kisnyulacska
Helyszín:
Csoportszoba, Benn
a
bárány...
tornaszoba
- Hol jártál, báránykám?
Zenei
készségfejlesztés:
ritmustaps,
egyenletes
lüktetés
érzékeltetése
meneteléssel:
- Nyuszi, nyuszi, nyulacskám
című mondókára
Ének-zene, énekes játékok
I. szint:
- figyelem fejlesztése
- auditív észlelés, zenei hallás fejlesztése
- verbális emlékezet fejlesztése a dalok megtanulása által
- nagymozgások fejlesztése a dalokhoz kapcsolt mozgások által
II. szint:
- zenei készségek fejlesztése-egyenletes lüktetés megfigyeltetése, érzékeltetése meneteléssel
- társas kapcsolatok fejlesztése a közös énekléssel, játékkal
- nagymozgások fejlesztése a dalokhoz kapcsolt mozgásokkal
III. szint:
- gondolkodás, figyelem fejlesztése a dalszövegek és a hozzájuk kapcsolt mozgások által
- auditív memória,zenei készségfejlesztés, az egyenletes lüktetés érzékeltetése a menetelés által
- pozitív énkép erősítése a dalos játékban való önkéntes szerepvállalással
Terület
Testnevelés,
mozgás-sport
Helyszín:
tornaszoba

Tevékenység
Szükséges eszközök
Futás-, Síp
járásgyakorlatok különböző IKT: digitális fényképezőgép
mondókákra: Nyuszi, nyuszi,
nyulacskám..,
- Utánzó járások, pl: nyuszi
ugrás
Labdás
gyakorlatok,
labdaátadások, mintha „hímes
tojások” lennének
- Játék: Labdafogó
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Képességfejlesztés
Testnevelés, mozgás-sport
I. szint:
- nagymozgások fejlesztése
- figyelem fejlesztése a mozgások végrehajtása által
- társakkal való közös tevékenység végzésének elősegítése utánzás alapján
- szókincsbővítés a feladatok közlésével
II. szint:
- szem-láb koordináció fejlesztése
- figyelem, emlékezet fejlesztése az utasítások megértése által
- térészlelés fejlesztése téri alakzatok kialakításával
- társas kapcsolatok segítése az együttműködésre való törekvéssel
III. szint:
- nagymozgások fejlesztése, harmonikus mozgás kialakítása
- társas kapcsolatok fejlesztése a játék szabályainak betartásával és betartatásával
Terület
Vizuális nevelés
Helyszín:
Csoportszoba
Óvoda-szülő
kapcsolat:
A kimosott, kifertőtlenített
tojáshéjat a szülők hozták

Tevékenység
- „Rajzolok egy kerekecskét”
c. versike felidézése nyuszi
rajzzal
- Nyuszi illetve egyéb húsvéti
jelképek készítése tojáshéj
mozaik technikával

Szükséges eszközök
Papír, ceruza, sablon
Tojáshéjak egy tálban
Tempera, festék, ecset, víz
IKT: digitális fényképezőgép

Képességfejlesztés
Vizuális nevelés
I. szint:
- vizuális észlelés, figyelem fejlesztése a tevékenységek megfigyelésével
- beszédértés fejlesztése
- finommotoros koordináció fejlesztése a tojáshéj összetörésével
II. szint:
- emlékezet, képzelet, fantázia fejlesztése
- Érzelmek, motivációk fejlesztése önálló ötletek alapján
- technika és anyagismeret bővítése
- beszédértés fejlesztése a feladatok közlése által
III. szint:
- gondolkodási műveletek fejlesztése a mozaikkép készítésénél a rész-egész megfigyeltetésével
- érzelmek, motivációk fejlesztése a vizuális önkifejezésre való törekvéssel
- finommotoros képességek fejlesztése az apróbb részletek alapos kimunkálásával
Terület
Vizuális nevelés
Néphagyomány-őrzés
Helyszín: csoportszoba
Óvoda-szülő kapcsolat:
Eszközök kérése a szülőktől
Képességfejlesztés

Tevékenység
Tojásfestés:
(közben mese)

Szükséges eszközök
berzselés Füvek,
tojás,
harisnya,
madzag
Vöröshagyma héj, fazék, víz
IKT: digitális fényképezőgép
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Vizuális nevelés
I. szint:
- vizuális észlelés, figyelem fejlesztése a festék nyomhatásának megfigyelésével
- beszédértés fejlesztése a feladatok elmondása által
- szókincsbővítés az eszközök megnevezésével
II. szint:
- vizuális percepció fejlesztése
- képzelet, kreativitás fejlesztése a különböző növények használatával
- technika és anyagismeret bővítése
- szókincsbővítés a használt növényi részek megnevezésével
III. szint:
- absztrakciós képesség fejlesztése
- képzelet, kreativitás fejlesztése
- igényes, tiszta munkára való törekvés, a finommotoros képességek fejlesztése a növényi
részek pontos illesztésével, a berzselés technikájának kivitelezésével
- erkölcsi nevelés néphagyományaink őrzésével
Terület
Irodalom, mese-vers
Helyszín: csoportszoba

Tevékenység
- Zelk Zoltán: A három nyúl
c. meséje,
egyik kedves jelenetének
dramatizálása

Szükséges eszközök
Párnák
Építőkockák
IKT: digitális fényképezőgép

Képességfejlesztés
Irodalom, mese-vers
I. szint:
- figyelem, képzelet fejlesztése a mese hallgatása által
- beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése a mesében előforduló szavak használatával
- nagymozgások fejlesztése az állatok mozgásának utánzásával
II. szint:
- szókincsbővítés a mese szófordulatai által
- környezettudatos magatartás kialakítása az állatvédelemről való beszélgetéssel
- verbális kommunikáció fejlesztése a mese dramatizálásával
III. szint:
- verbális emlékezet, képzelet fejlesztése a mese dramatizálása által
- pozitív énkép kialakítása önálló szerepvállalással
- irodalmi élmények iránti igény kialakítása
- nagymozgások fejlesztése az állatok mozgásának pontos utánzásával
Terület
Külső
világ
tevékeny
megfigyelése
Élő-élettelen, illetve
matematikai tapasztalatszerzés
Helyszín: Tiszaug, egy falusi
ház baromfiudvara

Tevékenység
Szükséges eszközök
- Séta, látogatás egy nyuszi IKT: digitális fényképezőgép
farmra
kosarak
- Tojásgyűjtés, számlálások,
összehasonlítások

Képességfejlesztés
Külső világ tevékeny megfigyelése
I. szint:
- gondolkodás, figyelem fejlesztése a nyúl külső jegyeinek megfigyelése által
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- logikai műveletek fejlesztése a több-kevesebb megfigyeltetésével-tojásgyűjtés
- megfigyelőképesség, fogalomismeret bővítése
- szociális képességek fejlesztése a felfedezés örömének átélésével
II. szint:
- gondolkodás, figyelem fejlesztése a mennyiségek összehasonlításával-kisebb különbségek
mellett számlálásokkal, halmazképzésekkel
- összehasonlítások, következtetések levonása
- szókincsbővítés a baromfiudvar lakóinak külső jegyeinek felsorolásával
III. szint:
- logikai műveletek, számfogalom fejlesztése mennyiségek összehasonlításával kis különbségek
mellett
- gondolkodás, figyelem fejlesztése ismeretek bővítésével a nyúl és a baromfiudvar lakóinak
életmódjáról, táplálékáról
Terület
Néphagyomány őrzés

Tevékenység
Húsvéti
locsolkodás

Szükséges eszközök
vendégvárás, Terítő,
asztali
díszek,
vendégvárás hoz sütemény,
tea
Piros tojás, kölni, nyuszi
IKT: digitális fényképezőgép

Képességfejlesztés
Néphagyomány őrzés
I. szint:
- figyelem, gondolkodás fejlesztése a locsolkodás hagyományának megismerésével,
eljátszásával
- társas kapcsolatok fejlesztése a közös tevékenységek által
II. szint:
- gondolkodás fejlesztése ismeretbővítéssel a húsvéti néphagyományok megismertetése által
- szókincsbővítés húsvéti locsolóversekkel
- erkölcsi-szociális kapcsolatok kiépítése a locsolópárok kialakításával
III. szint:
- verbális emlékezet fejlesztése a húsvéti locsolóversek felidézésével
- ritmusérzék és a helyes hangsúly fejlesztése a versek lendületes előadásával
- társas kapcsolatok erősítése önálló párválasztással
Terület
Nyílt nap a szülőknek
vizuális nevelés
Helyszín:
Tornaszoba
Óvoda-szülő kapcsolat:
Közös
tevékenység
szülőkkel
Szülői
segítségnyújtás
program lebonyolításában

Tevékenység
Tojásfestés
technikákkal:

-

különböző

textilmozaik
viaszcsepegtetés
- pirogravír technika (egyik
kézműves apuka segítségével)
a Húsvéti asztali dísz készítése
a tojások felhasználásával
a

Szükséges eszközök
Aranyvessző, örökzöld cserje
ágak, barka
Kifújt, átfertőtlenített és
hagymalében festett tojások
Kis kosarak, szivacs oázis,
drót
Gyertya, csillámpor, szalagok
IKT: digitális fényképezőgép

Képességfejlesztés
Nyílt nap a szülőknek
I. szint:
- Érzelmek, motivációk fejlesztése a tevékenységek, technikák felkínálásával

170

- finommotoros koordináció fejlesztése a tevékenység során
- verbális kommunikáció segítése az egymás és a szülőkkel való párbeszédek során
- társas kapcsolatok: óvoda-gyermek-szülő kapcsolat erősítése
II. szint:
- technika, anyagismeret bővítése
- finommotoros képességek fejlesztése a különböző technikák kipróbálása által
- pozitív énkép kialakítása az alkotás örömének átélésével
- verbális kommunikáció segítése az egymás és a szülőkkel való párbeszédek során
- társas kapcsolatok: óvoda-gyermek-szülő kapcsolat erősítése
III. szint:
- gondolkodás, képzelet, kreativitás fejlesztése
- kompozíciós készség kialakítása
- esztétikumra, önkifejezésre való törekvés
- finommotoros képességek fejlesztése az aprólékos díszítési technikák végzése által
- verbális kommunikáció segítése az egymás és a szülőkkel való párbeszédek során
- társas kapcsolatok: óvoda-gyermek-szülő kapcsolat erősítése
Terület
Tevékenység
Munkatevékenység
Tavaszi
Helyszín:
készítése
Csoportszoba
Óvoda-szülő kapcsolat:
Egyéni vállalkozó szülők
segítsége az alapanyagok
biztosításában

Szükséges eszközök
vitaminsaláta Zöldségek, tálca, tál, olaj, só
IKT: digitális fényképezőgép

Képességfejlesztés
Munkatevékenység
I. szint:
- gondolkodás, figyelem fejlesztése
- szókincsbővítés a zöldségek és a használt eszközök megnevezésével
- finommotoros képességek fejlesztése a vágás során
II. szint:
- gondolkodás, emlékezet fejlesztése a zöldségek tulajdonságainak felidézésével, az eszközök
helyes használatával
- szókincsbővítés az eszközök helyes használatának elmondásával
- társas kapcsolatok fejlesztése a közös tevékenységek során
III. szint:
- szerialitás fejlesztése a cselekvések sorrendjének betartásával
- logikai műveletek fejlesztése következtetéssel, a zöldségek felhasználási lehetőségeinek
megbeszélésével
a vágóeszközök rendeltetésszerű használatára való törekvés
Terület
Ének-zene, énekes játékok
Helyszín: csoportszoba
Képességfejlesztés
Ének-zene, énekes játékok
I. szint:
- figyelem fejlesztése

Tevékenység
Tavasz- tánc

Szükséges eszközök
IKT: CD-s magnó
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- auditív észlelés, zenei hallás fejlesztése
- figyelem, gondolkodás fejlesztése a tánclépések megfigyelésével
- nagymozgások fejlesztése a dalokhoz kapcsolt mozgások által-egyszerű tánclépésekkel
II. szint:
- zenei készségek fejlesztése
- figyelem, emlékezet fejlesztése a dalokhoz kapcsolt mozgások megértése által
- társas kapcsolatok fejlesztése a közös tánccal
- téri orientáció fejlesztése a téri alakzatok kialakításával
III. szint:
- gondolkodás, figyelem fejlesztése a dalszövegek és a hozzájuk kapcsolt mozgások által
- auditív memória, zenei készségfejlesztés
- gondolkodási műveletek, szerialitás fejlesztése a mozgássorok sorrendjének betartásával
- társas kapcsolatok kialakítása az önálló párválasztás során
Terület

Tevékenység

Szükséges eszközök

Játéktevékenység
- Főzőcske a babaszobában- IKT: CD-s magnó
Helyszín: csoportszoba
tavaszi
vitamindús
ételek
Óvoda-szülő kapcsolat:
készítése
Az élmények felidézése által
otthoni közös főzésre való
buzdítás
Képességfejlesztés
Játéktevékenység
I. szint:
- figyelem fejlesztése
- figyelem, gondolkodás fejlesztése
- nagymozgások fejlesztése a főzőcske során
II. szint:
- gondolkodás, figyelem fejlesztése
- memória fejlesztése az otthon is elkészített ételek felidézésével
- társas kapcsolatok fejlesztése a közös főzőcske
III. szint:
- gondolkodás, figyelem, szerialitás fejlesztése az ételkészítés sorrendjének betartása által
- társas kapcsolatok fejlesztése az önálló feladatvállalások által
Utószó
Intézményünk innovációjától azt reméljük, hogy a közös szemléletváltásából adódóan
erősödik az óvoda-szülő kapcsolat rendszere, mely által még hatékonyabban folyhat a ránk
bízott kisgyermekek harmonikus testi, verbális, szociális, és kognitív kompetenciáinak
fejlesztése.

IV. számú melléklet
Kompetencia alapú tématerv javaslatok.
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Megtalálható: a DVD mellékletben
V. számú melléklet
Jó gyakorlat: Projekt szerepe a kompetenciák alapozásának
folyamatában

Megtalálható DVD mellékletben
VI. számú melléklet
Kompetencia alapú óvodai programcsomag fenntarthatóságának
biztosítása.
A fenntarthatóság pedagógiája a nevelés átfogó eszmerendszere, ideológiája. Az
óvodákban nem új feladatvállalásról van szó, csak az eddigi tevékenységek tudatosabb, más
szempontok szerinti csoportosításáról, egyes tevékenységek hangsúlyozásával szemléletbeli
változásokról Az óvoda feladata leginkább abban áll, hogy a pozitív érzelmi viszonyt kialakítsa
ezekkel a területekkel. Környezetünk hatásaira megjelenő viselkedésformákat az érzelmek
vezérlik, és az egyéni sajátosságok következtében minden gyermek más-más érzelemmel
reagálhat a körülötte zajló eseményekre, s mindez teljesen egyedi viselkedésformákat hívhat
életre, hiszen a gyermekek előélete eltérő élményeket hordoz az adott környezet személyeit,
tárgyait illetően. Környezetünkben személyek és tárgyak egyaránt szerepelnek, a hozzájuk
fűződő érzelmekben fellelhetők azonosságok és eltérések, lévén élő illetve élettelen
tényezőkről van szó.
A kompetenciafejlesztési célkitűzésének megfelelően a tananyagba ágyazott attitűdformálás,
képesség- és készségfejlesztés lehetséges útjait fogalmazza meg.
A fejlesztés célja, hogy harmonikus kapcsolatot alakítson ki ember és környezete, a természeti
környezet, az épített-művi környezet; az egyén és a szociális környezete, embertársai között.
Ez változatos tevékenységek révén valósul meg. Az egész programon végigvonul a
környezettel való harmonikus együttélés és a fenntartható (műszaki – gazdasági társadalmi)fejlődés igényének megteremtése, megvalósítási lehetőségeinek keresése.
Kihívások a pedagógusok előtt
• a gyermek tanulási képességének fejlesztése
• a gyermek önálló tevékenységére alkalmas tanulási környezet kialakítása
• a gyermek motiváció fejlesztése - fenntartása
• az „óvodába kívülről behozott” előzetes tudás rendszeres felhasználása
• együttnevelés kultúrája és módszertana
• mást és másképpen kell tanítani, nevelni
Mit nyújtunk programunk fenntarthatóságához?
• motivált gyerekeket
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•
•
•
•
•
•
•

alkalmazásképes tudást
egyéni tanulási utak kialakulását
együttműködést és csapatmunkát
gazdagodó módszertani kultúrát
változatos tanulásszervezést
befogadó óvodát
esélyteremtést

Kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptálása.
„Az oktatás stratégiája lett az egész életen át tartó tanulás, ami nemcsak óvodásaink jövőjét
érintő
feladat,
hanem
az
óvodai
dolgozóké
is.
Óvodánkban a programfejlesztést, az óvodai nevelés módszertani, kultúrájának színesítését
fontosnak
tartjuk.
Óvodánkban a fejlesztés egyik céljának tekintjük a kompetencia alapú oktatás kiterjesztését
minden csoportban. A kompetencia az ismeretek, azok alkalmazási képessége és az
alkalmazáshoz szükséges motivációt biztosító attitűdök összessége. Kompetencia alapú
oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező
oktatást értjük.Az óvodai programcsomag komplex, esztétikus, folyamatosan fejleszthető,
részletes,
konkrét.
A projekt keretében történik meg az óvodapedagógusok felkészítése az óvodai nevelés
tartalmainak és módszertani kultúrájának fejlesztésére, a fejlesztés eredményeinek és a modern
digitális eszközök alkalmazására az óvodai életben. Ezáltal a pedagógiai kultúra megújításával,
a szakmai tartalmak fejlesztésével a korszerű követelményeknek megfelelően formáljuk az
intézményben folyó munkát.
A 2009/2010 tanévben intézményünk, egy csoporttal vett részt a kompetencia alapú óvodai
nevelés bevezetésében. Mivel az óvodánk egységes nevelési rendszert képvisel, az elméleti és
gyakorlati tapasztalatokat minden óvodapedagógusunk integrálja mindennapi munkájába.
Mi indokolja a kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetését?
1. A tudományos kutatások eredményeinek köszönhetően többet és mást tudunk a
tanulás mibenlétéről, fejlődéséről
2. EU csatlakozás – a különböző egyezményekből eredő kötelezettségek
3. A nemzetközi összehasonlító vizsgálatokban bemutatott modellek, megoldási módok
továbbgondolása
A kompetencia alapú programcsomag reményeink szerint a gyerekek számára önfeledt, boldog
gyermekkort jelent, melyben:










kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak;
kedvük, igényeik szerint mozoghatnak térben és időben, zenében és festésben;
átélhetik a mesék, a versek szárnyaló világát;
átérezhetik a hagyományok üzenetét;
bábozhatnak, dramatizálhatnak;
nap, mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a
segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az őket körülvevő
világról, a környezetről, a természet csodáiról, a számok, amennyiségek birodalmáról;
játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől;
a kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják.
A Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésének lépései:
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1. A kompetencia alapú óvodai programcsomag teljes megismerése – nevelők
továbbképzése, önképzés, házi továbbképzés
2. A továbbképzésen kapott ismeretek bővítése.
3. Munkatársi értekezletek: dajkák bevonása
4. Előzetes egyeztetés a szülőkkel (csoport és óvodai Szülői Szervet)
5. A program teljesíthetőségének tárgyi-dologi feltételeinek áttekintése
6. Szakmai munkacsoportok létrehozása, konzultáció a szakmai munkacsoportok
munkájáról
7. Intézményi együttműködések kialakítása, vezetői és szakmai munkát segítő hálózatok
felkutatása
8. Óvodai mentor, és folyamat-szaktanácsadóval folyamatos kapcsolattartás
9. Műhelymunkák erősítése, partnerek motiválása (óvodapedagógusok, dajkák, segítő
szakemberek)
10. Az intézményi innováció megvalósítása:
-

Megvalósítást segítő módszertani kiadványok
Képességfejlesztés eszköztára
Jó gyakorlat átvétele
A kötelező adminisztráció kialakítása

12. a program minden csoportban történő bevezetése
13. Programellenőrzés és értékelés, program beválás vizsgálata.
A differenciáláson alapuló gyakorlat jellemzői óvodánkban
1. Interkulturális szemlélet, amely figyelembe veszi a családi hátteret, a gyerek konkrét
életterét
2. Épít az előzetes tájékozottsági- és tudásszintre, valamint egyformán értékeli a
problémamegoldó és a készségeket felhasználó szociális és kognitív képességeket,
készségeket.
3. Folyamatra épít (projekt), mind a tervezésben, mind a kivitelezésben
4. Számít az együttműködésre, a kooperatív megoldásokat segíti, ezáltal esélyt ad, sőt
növeli a csoportidentitást
5. Értékeli a az egyéni, kreatív megoldásokat
6. Az egyénhez mért fejlődést értékeli,
7. Önértékelésre késztet

KÉPZÉSEK
A hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének általánossá válása szempontjából kiemelten
fontos, hogy a pedagógusok megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek az együttnevelés
elméletéről és gyakorlati módszereiről.
Óvónőinknek rendelkezniük kell a személyközpontú
megvalósításához szükséges kompetenciákkal.

nevelés

és

differenciálás

Olyan nevelési és tanulásszervezési módszereket kell alkalmazniuk, amelyek figyelembe veszik
a gyerekek eltérő hátterét, alkalmasak a legkülönbözőbb helyzetű gyerekek együttnevelésére, a
differenciálásra és a személyre szabott értékelési rendszer használatára.
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Ezt a szemléletet és módszertani tudást a projektben résztvevő pedagógusaink az alábbi
képzéseken integrálják eddigi pedagógiai ismereteikhez.
Óvónőinknek meg kell ismerniük és el kell sajátítaniuk a kompetencia alapú nevelés
követelményeinek megfelelő módszereket és azok alkalmazását.
Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó tevékenysége
A kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptációját segíti a pedagógusok számára, a
kompetencia-területekhez, illetve megjelölt életkori szakaszokhoz illeszkedő tanácsadói
tevékenységgel. A mentor támogatja a helyi nevelési programfejlesztés és az innováció
összhangjának megteremtését, a kompetenciaterülethez kapcsolódó mérés értékelési eszközök
alkalmazását.
INNOVÁCIÓ megvalósítása
1. Nevelőtestületi felkészítő nap: Az intézményi innováció céljait és eszközrendszerét, aprojekt
szakmai tevékenységeit áttekintő, tudatosító szakmai nap a pedagógustestület egésze és az
óvodahasználók képviselői számára. Célja, hogy a program kezdetétől a pedagógusközösség
egésze és az óvodahasználók tisztában legyenek a fejlesztés céljaival, irányaival, a tervezett
tevékenységekkel, a vezetői elkötelezettséggel.
2. Pedagógiai Program
A Pedagógiai Program megvalósítása a kompetencia alapú óvodai nevelés módszertani
eljárások adaptációja
3. Jó gyakorlatok átvétele, hospitálás
Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítésére, a tervezett fejlesztésekhez
illeszkedő, már kifejlesztett és kipróbált "jó gyakorlatok" megismerése és adaptációja. Célja,
hogy a pedagógusok egymástól tanulják meg a pedagógiai gyakorlatukban bevált szakmai
eszközrendszer adaptációját a csoportjuk sajátosságainak megfelelően
4. A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása
Az intézmény pedagógusa, pedagógus csoportja által, egy-egy konkrét módszer, eszköz, eljárás
kifejlesztésével járó többletmunka támogatása, a képességfejlesztés eszköztárának létrehozása.
5. Az átfogó intézményi innováció megvalósítását támogató kiadványok, segédletek
gyűjteményének elkészítése és „elhelyezése” minden csoportban.
6. Képzés: évente legalább 2 fő képzése a kompetencia alapú óvodai program csomag
témában. Új tanulás szervezési technikák képzés, mely a projekt tervezést is érinti.
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VII. sz. melléklet

Gyermeki tevékenységek szervezésének sikerkritériumai
A külső világ tevékeny megismerése
 A közvetlen környezet megszerettetése érdekében felmérjük, hogy a környezetünkben
milyen értékeke vannak, amelyek a 3-6-7 éves korosztályhoz közel hozhatók.
 Az évszak olyan keretjellegű rendezőelvnek tekintjük, amely egy negyedéves tervezési
ciklusban összefogja a gyermekeknek tanítandó összes ismeretet.
 A környezeti értékek felfedeztetése során első helyre kerülnek a szép, esztétikus
jelenségek, emberi-tárgyi értékek megláttatása.
 A környezet megismerése tevékenységet egyéni, mikro-csoportos és csoportos
formában is szervezünk, de előnybe részesítjük a mikro-csoportos foglalkoztatási
formát.
 A gyermekekkel megtapasztaltatjuk a gyűjtögetés örömét.

 A gyermekeknek szimbólumok segítségével megtanítjuk az évek, évszakok, hónapok,
hetek, napok és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek ciklikusságát, körfolyamatát.
 A gyermekek emlékezetének fejlesztésére és az élmények rögzítésére évszakalbumot
készítünk.
 Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek akváriumot, terráriumot vagy
flóráriumot gondoznak.
 A környezeti nevelés témái közé beépítjük a környezetvédelem jeles napjait. / víz, föld
és a madarak és fák napja/
 Biztosítjuk, hogy a gyermekek a környezeti jelenségek mélyebb megismerése érdekében
kísérleteket végeznek.
 A gyermekekről folyamatosan fotókat, videofelvételeket készítünk az önmegismerés és
az élmények újbóli felidézésére.
 A környezet megszerettetésének programjaival igazi életteret adunk a gyermekek
szókincsének, nyelvi kifejezőkészségének fejlesztéséhez.
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 A gyermekeknek az alapvető ismereteket (lakcím, szülők neve, foglalkozása, óvoda
neve, valamint a születésük helye/, a szülők bevonásával tanítjuk meg.
 A helyi sajátosságokat kihasználva, minden évszakban ellátogatunk piacra, a település
kiránduló helyeire stb.
 Megismertetjük a gyerekekkel lakóhelyünk nevezetességeit, a község életéből fakadó
hagyományokat.
 Rendszeres színházba, hangversenyre, moziba járás szervezésével megtanítjuk a helyes
magatartási szokásokat.
 A gyerekeket arra ösztönözzük, hogy saját környezetüket / szekrényüket, polcukat,
ágyukat, csoportszobájukat, udvarukat stb./ rendszeresen tartsák rendbe.
 Biztosítjuk, hogy a gyerekek minél több fajta közlekedési eszközön utazzanak.
 Óvodánkban biztosítjuk a szárazelem gyűjtést.
 Komposztálót és fűszernövény kertet alakítunk ki, melynek gondozása közben
megismertetjük a gyerekeket a fűszernövényekkel.
Vers, mese, dramatikus játék
 A gyermekeknek megtanítandó irodalmi anyagunk legalább 70%-a magyar népmeséket,
verseket, népi mondókákat, rigmusokat, közmondásokat tartalmaz.
 Az irodalmi anyagot évszakoknak megfelelően csoportosítjuk, s összegyűjtjük a
humoros mondókákat, verseket, meséket is. A gyermekekkel kevés mesét, mondókát,
verset tanítunk, de azt sokat ismételgetjük velük. Minden korosztály nevelésében
megjelentetjük az ölbeli játékot.
 A mese többszöri átéléséhez minimum kéthetes feldolgozási ciklust alkalmazunk. Az
első hét a mesélés, befogadás hete, a többi pedig a mese feldolgozásának hete
drámajáték, báb segítségével.
 Minden mesét, verset legalább három féle módon kezdeményezünk. A mese, vers
megszerettetését, nagy gonddal összeállított előkészületek, csoportra jellemző
hagyományok teszik varázslatossá.
 Jól dramatizálható mesékhez, versekhez rendelkezésre állnak különféle szimbolikus
eszközök, kellékek: tükrök és hangszerek, fejdíszek, különböző fajta bábok, melyekkel
a gyerekek eljátszhatják azokat. Biztosítjuk, hogy a gyerekek maguk is elkészíthessék
ezeket.
 A nagyobb gyermekek önálló mesemondással, bábjátékkal, drámajátékkal
kedveskednek a kicsiknek.
 A hangsúlyos, szép verselés miatt az egyéni verstanítás dominál, az óvónő mintaszerű
előadásmódjával.
 Csoportjainkban van egy nyugodt mese vagy olvasó sarok, ahol a gyerekek
közvetlenül, szabadon, kedvük szerint bármikor nézegethetnek könyveket,
hallgathatnak zenét, mese-vers kazettát.
 A nagycsoportosoknak bérletük van a bábszínházba, alkalmanként mese színházba
visszük a gyerekeket. A színházélményeket rajzolással is feldolgoztatjuk a gyerekekkel.
 Minden évben felkészítjük a gyerekeket az egyéni és közös szereplésekre.
Ének-zene és énekes játékok gyermeki tevékenység
 Egy nevelési évben 12-18 dalos játékot és 5-7 mondókát tanítunk az ünnepkörök
anyagát is beleértve. Mindezeket visszatérően egész év folyamán ismételjük, hogy a
bevésést elősegítsük. Tervezéskor figyelembe vesszük csoportunk összetételét, a
gyermekek képességeit.
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 A dalos játékokat évszakoknak megfeleltetve tervezzük, figyelve azok hangkészletére,
ritmusára, játéktípusára. Tervezésnél figyelembe vesszük lakóhelyünk, az Alföld
hagyományait, népi játékait.
 A dalos játékok játékait megkomponáljuk, hogy minél erősebb érzelmi hatással
legyenek a gyermekeink erkölcsi, esztétikai érzelmeire.
 Élünk a dicséret egyénenkénti változatos formáival (fizikai kontaktusok: simogatás,
tekintet, érintés).
 A dalos játékok során tudatosan figyelünk a keletkezett szociális, esztétikai érzelmekre,
s azt megerősítjük.
 Mintaadó szerepünk, személyiségünk segíti a zenéhez kötődés kialakulását.
 Élünk a dalos játékok adta humorral, a spontaneitás adta lehetőségeivel.
 Az óvodai nevelés teljes rendszerébe beépítjük a zenehallgatási lehetőségeket – altatás,
más tevékenységek élmény kiegészítése, a gyermekek fogadása.
 A zenei képességfejlesztő játékokat kötetlen formában mikro csoportban végezzük.
 A szülőket tájékoztatjuk, mit tanulnak a gyermekek
 A művelődési program kiemelt rendezvénye a Mesélő dallamok című gyermek
hangverseny, melyre a gyerekeket felkészítjük arra, hogy mit fognak hallani.
Rajzolás, mintázás, kézimunka gyermeki tevékenység
 Időt hagyunk az elmélyedésre, ennek érdekében a tervezett kötetlen tevékenységnél
alkalmanként több témajavaslatot, vagy technikát biztosítunk.
 Hétvégi rajzot nem tervezünk az ábrázolás témakörben.
 Csoportnaplóba külön helyet biztosítunk a technika tervezéséhez.
 A tevékenységeket olyan megfigyelésekkel és helyzetek teremtésével készítjük elő,
melyből élmények származnak, melyeket a gyermekek ábrázolás tevékenységükben ki
tudnak fejezni!
 Tudatosan megnevezzük és megneveztetjük a tárgyakat és cselekvéseket a
foglalkozásokon, fejlesztjük ez által a gyermekek tevékenységhez fűződő
szakszókincsét.
 A csoportszobában lehetőséget biztosítunk a gyermekek munkáinak elhelyezésére.
 A jó minőségű, korszerű eszközöket, anyagokat esztétikus tartókban és lehetőleg
elkülönülten biztosítjuk a gyermekeknek.
 A kiváló és jó képességű gyermekeket pályáztatjuk.
 A csoportokban technika gyűjteményt készítünk és mindenki számára elérhetővé
tesszük.
Munka jellegű tevékenység
 Az óvodai életben az önkiszolgálás dominánsan jelenik meg, melyhez az életkornak
megfelelő segítséget megadjuk.
 Gondoskodunk arról, hogy a gyerekek maguk végezhessenek el minden olyan munkát,
amelyre egészségkárosodásuk nélkül képesek.
 Biztosítjuk azokat a munkaeszközöket, melyek az adott munkához a gyerekeknek a
legalkalmasabbak, és munkának megfelelő „munkaruhát” kötényt, köpenyt, kendőt,
sapkát, stb., mely motiválja a gyerekeket a munkavégzésre.
 Megtanítjuk a gyermekeknek a munkavégzéshez használt eszközök nevét, azok
célszerű használatát, és a munka végzés folyamatát, a munkaeszközök rendbetételét.
 A munkát nem végezzük el a gyerekek helyett.
 Biztosítjuk az önálló és tartalmas munkavégzés állandóságát és folyamatosságát,
rámutatva arra, hogy mi történik, ha valamilyen munkát elmulasztunk.
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 A naposi munka tartalmát, olyan tevékenységben alkalmazzuk, amelyben nem jelenik
meg felesleges várakozási idő. (Öltöző rendjének naposa, fürdőszoba rendjéért felelős
napos, fogkrémet osztó napos, terítés, tálalás, takarítás stb.)
 A környezet rendjének megteremtésébe és megőrzésébe rendszeresen bevonjuk a
gyerekeket.
 Minden csoportban van élősarok virágoskert vagy vízi-kert, ahol gyermekeknek
lehetőséget biztosítunk növényeket ültetni, gondozni, terméseit megfigyelni.
 A megfigyelő tevékenységek során lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyerekek az
állatok gondozásában tevőlegesen részt vegyenek: etetés, itatás.
 Munkavégzés során kiemelten dicsérjük a közösségért végzett munka eredményét,
egymás segítését.
 A csoportokban jól kidolgozott szokás és szabályrendszert dolgozunk ki a
munkajellegű tevékenységeknek.
 A csoport tervekben tervezzük a munkafajták lehetőségeit, csoportszobában, udvaron,
mosdóban, folyosón, és óvodán kívül.
 Környezetünket (terem, mosdó, folyosó, udvar) rendszeresen szépítjük, a dekorációkat
aktualizáljuk. Környezetszépítő munkánk tervezésébe is és megvalósításába is
bevonjuk a gyerekeket. ( lásd: szín, forma, anyag, méret megkomponálása)
 Felhívjuk a szülők figyelmét a gyermeki munka fontosságára és elismerésére

VIII. számú melléklet

Fogalomtár
adaptáció: kölcsönös alkalmazkodás.
antiszociális magatartás: a társadalom többsége által elfogadott, elismert, fontosnak tartott
magatartás
elutasítása, azzal ellentétes (társadalomellenes, közösségellenes) viselkedés.
Asperger-féle autisztikus szindróma: az autisztikus spektrum állapota, a gyermek
születésétől fogva fennáll, a kiváltó okok között feltétlenül szerepel a genetikus alap. A
tünetek viszont csak az első közösségbe kerüléskor jelentkeznek. Ezek a gyerekek általában
jó, néha kiugróan jó képességűek, egyes területek iránt speciális érdeklődéssel rendelkeznek.
Viszonyulási képtelenségük szembeötlő.
aszociális: a szociális kapcsolatok, normák iránt közömbös. Leértékeli a társas kapcsolatok
jelentőségét,
nincsenek barátai.
asszimiláció: a sajátos nevelési igényűektől kíván maximális alkalmazkodást.
attitűd: tulajdonképpen befogadást jelent, amikor a pedagógus minden gyerekben a
speciálisat, a csak rá jellemző egyedi sajátosságokat keresi és látja meg. Az attitűd
szerveződését három területre bonthatjuk fel: a kognitív, az affektív, motivációs és a
viselkedési területre, amelyek kölcsönösen áthatják egymást.
autisztikus spektrum: minden olyan betegség és állapot, amikor a kontaktus- és viszonyulási
zavar a kísérő tünetekkel együttesen jelenik meg.
autizmus: orvosi nyelvezetben egyértelműen kontaktus- és viszonyulási zavart jelent.
Pedagógiai értelemben a legjellegzetesebb tünetek a következők lehetnek: közömbösen
viselkedik; nem játszik a társaival, kapcsolatai egyoldalúak; szakadatlanul, papagájszerűen
ugyanarról beszél; viselkedése bizarr; indokolatlanul nevet, sír; nem, vagy csak ritkán néz
mások szemébe; a változások ellen tiltakozik; szociális érzéke fejletlen.
befogadás (inklúzió): a teljes integráció szintje. Célja, hogy valamennyi gyereket a
lakóhelyéhez közeli intézménybe vegyék fel, ahol a nevelési szükségleteit maximálisan ki
tudják elégíteni. A gyerekek igényeit, speciális szükségleteit egyénre szabottan kezelik, ezzel
párhuzamosan megjelenik az egyéni differenciálás is.
diszkrimináció: egyes csoportoknak vagy a csoportok tagjainak hátrányos
megkülönböztetése, velük szemben az egyenlő elbánás elvével ellentétes eljárás alkalmazása.
A nevelés, oktatás területén elsősorban a hátrányos helyzetű, a cigány etnikai kisebbség,
illetve a fogyatékos gyermekek csoportjaival szemben megnyilvánuló diszkriminációt kell
figyelembe venni. E csoportok integrációjával, a szeparációval szemben, valamint a sajátos
szükségleteiknek megfelelő támogatási formákkal (amit pozitív diszkriminációnak is
neveznek) lehet csökkenteni az esélyegyenlőtlenségüket.
előítélet: valamilyen csoport tagjaival szembeni negatív érzelmi viszonyulás, amely azon
alapul, hogy ezek az emberek a csoport tagjai.
esélyegyenlőtlenség: bizonyos helyzetű csoportok (pl. szociokulturális hátrányos helyzet)
gyermekeinek
az esélyei a többséghez képest jóval kisebbek az adott társadalomba való beilleszkedés
sikeressége szempontjából.
etnikai csoportok: az adott társadalmon belül azoknak a csoportja, akik olyan közös
kulturális identitással rendelkeznek, amely elkülöníti őket a többségtől vagy a többi etnikai
csoporttól.
értelmi fogyatékosság: a központi idegrendszer fejlődését befolyásoló örökletes és
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környezeti hatások
eredményeképpen alakul ki, amelynek következtében az általános értelmi képesség az adott
népesség átlagától az első évektől kezdve elmarad. Mindezek miatt az önálló életvezetés
jelentős mértékben akadályozott. Az értelmi képességük sérült, a lelkük tiszta és nyílt.
érzelmi kompetencia: érzelmeink irányításának a képessége. Érzelmi intelligenciának is
nevezik.
fogadás: a teljes integráció szintje. Általában anélkül veszik fel a sajátos nevelési igényű
gyereket a többségi intézménybe, hogy ismernék sajátos vonásait, és elvárják tőle, hogy
hasonló teljesítményt nyújtson, mint a többiek.
funkcionális integráció: az integráció lehetséges formája, amikor együtt fejlesztik a
gyerekeket az óvodai nevelés és az iskolai oktatás kapcsán. Két változatát különítjük el.
Részleges integrációról akkor beszélünk, amikor az adott gyermek csak az idő egy részében
van együtt a csoporttal (pl. testnevelés és ábrázoló foglalkozás). A teljes integráció az
együttnevelés valódi célja.
habilitálás: szigorúan a fogyaték szempontjából való használatára ma kizárólag a
társadalomba történő beilleszkedés értelmében használatos. Olyan esetekben, amikor az
integráció valamilyen, rendszerint orvosilag is jól értelmezhető okból a születéskor vagy még
kisgyermekkorban megnehezedik.
hátrányos helyzet: ha a gyermek családjának szocioökonómiai státusza (SES), társadalmi,
gazdaságihelyzete negatív vagy negatívnak minősített.
inklúzió: befogadottság, benne foglalás. Szociálpszichológiai értelemben a társadalmi
csoportokkal
kapcsolatban használják. Pedagógiai értelemben a különböző hátrányos helyzetű vagy
speciális szükségletű csoportok gyermekeinek a többséggel való együttnevelését, illetve
ennek eredményét jelenti.
integráció: lényege a társadalmi egyenlőségre való törekvés.
Kanner-féle kora gyermekkori autizmus:az autisztikus spektrum állapota, a gyermek
születésétől fogva fennáll. Az autista gyermek képletesen benne él egy hermetikusan zárt
üvegburában. Ezen az üvegburán át nincs információáramlás. A külvilág nem hatol be,
belülről pedig nincs jelzés kifelé. A hermetikus zártság mellett megjelennek a speciális
tünetek, a kényszerek, a szorongások. A megszámlálhatatlan kényszer-féleség közül ki kell
emelni az azonossághoz való kényszeres ragaszkodást.
képesség: az egyén tulajdonsága, amely genetikus tulajdonságok alapján valamilyen
tevékenység gyakorlása révén fejlődik ki. Fejleszthető, a fejlesztés eredménye a kompetencia.
kompetencia: hozzáértés, valamely cselekvésforma eredményes végzésére való képesség,
amely kihat a végzett tevékenységre. A nevelés-oktatás céljai között egyre hangsúlyosabbá
válik a kompetenciák kialakítása, vagyis az ismeretek teljesítményképes tudássá történő
emelése, az alkalmazási, felhasználási képességek fejlesztése.
migráció (vándorlás): egyfajta mobilitás, olyan lakóhely-változtatás, amely a településhatár
átlépésével
jár.
nemzeti kisebbség: egy adott társadalmon belül azon csoportok, akik nem a többségi
nemzettel azonosulnak, hanem vagy egy olyan másik nemzettel, amelynek van állama, vagy
egy olyan nemzet tagjainak tartják magukat, amelynek nincs ugyan állama, de saját állam
létrehozására törekszik.
rasszizmus: az a felfogás, amely szerint az a faj, amelyhez az adott ember tartozik, vagy
amelyhez
tartozónak vallja magát, magasabb rendű, mint a többi faj.
spontán integráció: nem áll fenn tudatos integrációs szándék, a gyerek többségi intézménybe
jár, ahol szinte „megtűrik”, formális jelenlétet várnak el tőle. A pedagógus lelkiismeretére van
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bízva, hogy milyen módon foglalkozik a gyerekkel. A foglalkozáshoz a pedagógus semmiféle
támogatást, útmutatást nem kap.
szegregáció: az integráció ellenkezője. Csoportok elkülönülése, elkülönítése valamely
szempontból
közös jegyeket mutató csoportosítás szerint.
szociális integráció: az integráció egyik lehetséges formája. A sérültek csoportját tudatosan
egyesítik
a kortárs csoporttal a foglalkozásokon és/vagy a tanórán kívül. Két változatát különítjük el:
amikor az együttnevelés időszakos és esetleges (pl. kirándulások, rendezvények), illetve
amikor a csoportok találkozása rendszeres és folyamatos (pl. játék, étkezés, séta).
sztereotípia: torzításon, túlzáson és egyszerűsítésen alapuló negatív elképzelések, előítéletek
együttese valamely csoporttal szemben. Ezek az elképzelések általában felszínes ismereteken
vagy a csoport egyes tagjainál megfigyelt tulajdonságoknak az egész csoportra történő
általánosításán alapulnak.
tisztelet: például az élet tisztelete, amely nem tesz különbséget értékes és kevésbé értékes élet
között.
tolerancia: türelmesség, mások viselkedésének, gondolkodásának, másságának elfogadása.
Nem jelenti a mássággal, a másfajta gondolkodással való egyetértést vagy annak követését.
Annak az elfogadását jelenti, hogy másképp is lehet a dolgokról gondolkozni, másképp is
lehet a világot látni s abban élni, mint ahogyan mi tesszük. A másság elfogadása azt is jelenti,
hogy nem tartjuk szükségszerűnek, hogy saját viselkedésünket, gondolkodásunkat feltétlenül
jobbnak ítéljük, mint másokét.
veszélyeztetettség: olyan, magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult
állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

12. NAPIREND –

Döntés a települési értéktár létrehozásáról
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2013. (VI.06.) számú határozata
Döntés a települési értéktár létrehozásáról
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 2.§. (1) bekezdése
alapján úgy dönt, hogy létre kívánja hozni a települési értéktárat.
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A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy terjessze a
Képviselő-testület következő ülése elé a Települési Értéktár Bizottság
létrehozását.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke
- Irattár

13. NAPIREND –

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának
újbóli módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Czinege Edit képviselő, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke: javasolja az
alapszabály módosításának elfogadását. A bizottsági ülésen kérte, hogy az érintettek közé
jobban el kellene vinni az Egyesület hírét.
Szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2013.(VI.06.) számú határozat
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának újbóli módosítása
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályát
a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által tett módosításokkal
egységes szerkezetben elfogadja.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
- Irattár
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14. NAPIREND –

Faház kávézó épületének hasznosítására kiírt pályázat
elbírálása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: mindkét bizottságnak az az álláspontja, ha a pályázó a
három hónap kauciót vállalja, akkor kössön vele bérleti szerződést az Önkormányzat.
Megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás.
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
136/2013. (VI.06.) számú önkormányzati határozat
Faház kávézó bérletére kiírt pályázat tárgyában
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Faház kávézó bérletére kiírt pályázati eljárás során a következő pályázók
adtak be ajánlatot:
 Rácz Beatrix, 6066 Tiszaalpár, Kisfaludy utca 3.
2. A Képviselő-testület előre meghatározott bírálati szempont szerint meghozott
döntése alapján az eljárás nyertese: Rácz Beatrix, 6066 Tiszaalpár, Kisfaludy
utca 3. A bérleti díj összege 30.000,- Ft/hó.
3. A Képviselő-testület a három hónapi kaució megfizetésétől nem tekint el.
4. A Képviselő-testület felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a pályázati
eljárást lezáró döntés értelmében Rácz Beatrix pályázóval a bérleti szerződést
kösse meg.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerűen
Értesül: - Rácz Beatrix
- Irattár

15. NAPIREND – „Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken
- építés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (KEOP6.2.0/B/11-2011-0045)
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
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Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester a Közbeszerzési Szabályzat alapján név szerinti szavazásra
bocsátotta a határozat-tervezetet.
Czinege Edit képviselő: igen
Felföldi Zoltán polgármester: igen
Madari Andor alpolgármester: igen
Olajos István képviselő: igen
dr. Rácz Péter képviselő: igen
Sallai András képviselő: igen
Szentirmay Tamás képviselő: igen
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2013. (VI.06.) számú önkormányzati határozat
„Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken
közbeszerzési eljárás lezárása (KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045)

- építés”

tágyú

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Iskolazöldítés és
kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken - építés” tárgyú, a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján indított
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban érvénytelen
ajánlatot nyújtott be:
 Gulyás Imre egyéni vállalkozó és Kecskés János egyéni vállalkozó közös ajánlata
(6065 Lakitelek, Móricz Zsigmond utca 1/D).
Az érvénytelenség oka és indoka: az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelen, mivel nem felel meg a Kbt. 95. § (2) bekezdésében
előírtaknak, mely szerint a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Mivel
az eljárásban Gulyás Imre egyéni vállalkozó és Kecskés János egyéni vállalkozó
is kapott ajánlattételre felhívást, így közös ajánlattételre nem voltak jogosultak.
2. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a fentiek alapján a „Iskolazöldítés és
kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken - építés” tárgyú, a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján indított
hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos
közbeszerzési
eljárást
eredménytelenek minősíti.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár
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16. NAPIREND –

Tegez utca 8. szám alatti kemping helyzete
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: mindkét bizottság azt kérte, kérdezze meg az Önkormányzat,
mennyibe kerül pontosan a kemping.
Varga Zoltán titkár: a kemping tulajdonosa irányárként 22.000.000 Ft összeget határozott
meg.
Felföldi Zoltán polgármester: ilyen feltétellel az Önkormányzat nem tudja és nem akarja
megvásárolni a Tegez utcai kempinget.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2013. (VI.06.) számú határozata
Tegez utca 8. szám alatti kemping helyzete
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Tegez utca 8. szám alatti kempinget nem kívánja
megvásárolni.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Nagy Mária
- Irattár

17. NAPIREND –

Felterjesztés az önkormányzati tűzoltóságok finanszírozása
tárgyában
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a tiszakécskei önkormányzati tűzoltóság vonulási területén
lévő önkormányzatoknak tett egy ígéretet Lakitelek, hogy a tűzoltóság finanszírozására tesz
egy kezdeményezést felterjesztés formájában.
Czinege Edit képviselő: mely önkormányzatok támogatják a felterjesztést?
Felföldi Zoltán polgármester: egyelőre nem lehet tudni. A Képviselő-testület támogatása
esetén meg lesz küldve a felterjesztés a vonulási területen lévő önkormányzatok részére.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2013. (VI.06.) számú határozata
Felterjesztés az önkormányzati tűzoltóságok finanszírozása tárgyában
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja a mellékelt
felterjesztésben foglaltakhoz. Jóváhagyja, hogy az önkormányzati tűzoltóságok
finanszírozásának megváltoztatásáról szóló felterjesztés továbbításra kerüljön a
Belügyminisztérium felé.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Irattár

Ügyiratszám: ………./2013.
Tárgy:
Felterjesztés
jogszabály
módosítására
az
önkormányzati
tűzoltóságokkal kötendő megállapodások
tárgyában
Belügyminisztérium
Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter
Budapest
József Attila utca 2-4.
1051
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Tisztelt Miniszter Úr!
Engedje meg, hogy Tiszakécske és Lakitelek példája nyomán ráirányítsam figyelmét a
felmerült problémákra és kérjem segítségét azok megoldásához.
Tiszakécske Város Önkormányzati Tűzoltósága és Lakitelek Önkormányzata között, az
önkormányzati tűzoltóság fenntartása érdekében kötendő együttműködési megállapodás
2013. április 8. napján történő aláírását hosszas tárgyalások, egyeztető eljárások előzték
meg.
Természetesen a települések közötti jószomszédi kapcsolat fenntartása érdekében
számunkra is fontos volt a megállapodás megkötése, de a jelenlegi jogi szabályozás
különféle problémákat vetett fel az önkormányzati tűzoltóság fenntartásához kötődő
hozzájárulások területén.
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Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság,
önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra
vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 13. §. (1) bekezdése
szerint: „Az önkormányzati tűzoltóságok finanszírozásának mértékét a veszélyeztető
tényezők súlyozásával számított, a vonulási területének reális veszélyeztetettségét kifejező
pontszám (a továbbiakban: veszélyeztetettségi pontszám) alapján kell meghatározni, a
rendelkezésre álló finanszírozási keret felosztásával.”
Ezen jogszabályhely egyértelműen azt igazolja, hogy Tiszakécske érdeke - a magasabb
finanszírozás érdekében -, hogy minél több környékbeli településsel kössön megállapodást,
így magasabb lesz a vonulási területek reális veszélyeztetettségét kifejező pontszám,
melynek alapján magasabb összegű finanszírozásban részesül.
A 13. §. további bekezdései szerint: „A reális veszélyeztetettség meghatározására a mentőtűzvédelmet befolyásoló szempontok (a továbbiakban: veszélyeztető tényezők)
figyelembevételével kerül sor.
(3) Veszélyeztető tényezők
a) a vonulási területhez tartozó települések távolsága a készenléti jellegű szolgálattal
rendelkező hivatásos tűzoltóságtól,
b) a vonulási területhez tartozó település (a továbbiakban: település) lakosságszáma,
c) a település közigazgatási területének nagysága,
d) a településen lévő SEVESO II hatálya alá tartozó üzemek besorolása (alsó- vagy felső
küszöbértékű) és száma,
e) a település távolsága az önkormányzati tűzoltóságtól.
(4) Az önkormányzati tűzoltóság veszélyeztetettségi pontszáma a vonulási területéhez
tartozó települések veszélyeztetettségi pontszámainak összege.
(5) A települések veszélyeztetettségi pontszámainak kiszámolása során a település
távolsága a készenléti jellegű szolgálattal rendelkező hivatásos tűzoltóságtól 40, a település
lakosságszáma 30, a település közigazgatási területének nagysága 10, a településen lévő
SEVESO II hatálya alá tartozó üzemek besorolása és száma 10, a település távolsága az
önkormányzati tűzoltóságtól 10 súlyszázalékban kerül figyelembevételre.
(6) A központi szerv a helyi önkormányzat polgármesterének megkeresése alapján
tájékoztatást ad a település veszélyeztetettségi pontszámáról. A központi szerv minden
évben a december 31-ei állapotra tekintettel a honlapján tájékoztató jelleggel közzéteszi az
egyes önkormányzati tűzoltóságokra eső pontszámokat.”
Lakitelek veszélyeztetettségi pontszáma magas, hiszen jelentős a lakosságszáma, kiterjedt a
közigazgatási területe, és településünkön található a Flaga Zrt. telephelye, mely miatt a
SEVESO II. besorolása is országos szintet tekintve az egyik legmagasabb. Tiszakécske
Város Önkormányzati Tűzoltóságának pontértéke a megállapodás adatai szerint: 1367,
információink szerint ebből Lakitelek pontjainak száma kifejezetten jelentős, 500, több, mint
egyharmada a teljes pontszámnak.
A fennmaradó pontszámot a többi település adja össze, azaz Lakitelek olyan pontértéket
meghatározó tényezőkkel rendelkezik, melyek messze meghaladják a környékbeli
települések pontértékeit, és így a finanszírozást tekintve jelentős súllyal esik latba.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 41. § (5) bekezdése a következőket mondja: „Az önkormányzati tűzoltóságok
létesítésével, fejlesztésével, fenntartásával és működésével kapcsolatos költségek
fedezetéről a székhely szerinti települési önkormányzat, és az önkormányzati tűzoltóság által
védett települések önkormányzatai, valamint az általuk végzett feladattal arányosan a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervén keresztül a központi költségvetés
gondoskodik.”
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A 32. §. rendelkezései szabályozzák az önkormányzati tűzoltóság és a székhelye szerinti
valamint az általa védett települések önkormányzatai között létrejött megállapodást.
A 32. §. (1) bekezdés szerint: „Önkormányzati tűzoltóság fenntartása esetén a települési
önkormányzat hozzájárulását az önkormányzati tűzoltóság, valamint a székhelye szerinti és
az általa védett települések önkormányzatai között létrejött megállapodás rögzíti.
A megállapodásban rögzített hozzájárulások mértékének megállapításánál kiemelt
szempontnak tekintendő a települések lakosságszáma, valamint területének nagysága.”
A 32. §. (2) bekezdésben a hozzájárulás mértékét tekintve csak azt rögzíti, hogy „annak
mértékét legalább oly módon szükséges megállapítani, hogy a központi költségvetési
hozzájárulással együttesen biztosítsanak fedezetet az önkormányzati tűzoltóság éves
kiadásaira, továbbá a hozzájárulások mértékének megállapításánál kiemelt szempontnak
tekinti a települések lakosságszámát, valamint területének nagyságát.”
Továbbá a 34. §. rendelkezik a megállapodás tartalmának meghatározásakor arról is, hogy
figyelembe kell venni és szerepeltetni szükséges a szakmai tevékenységet segítő tárgyi
eszközöket, készleteket stb., azaz:
„A települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulása mellett támogatásként figyelembe
vehető a laktanya biztosítása, építése, felújítása, üzemeltetésének átvállalása, a szakmai
tevékenységet segítő tárgyi eszközök, készletek beszerzése, vagy használatra történő
átadása, melyet a települési önkormányzatok és a hivatásos tűzoltóságok, az önkormányzati
tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek között létrejött megállapodásokban
szerepeltetni szükséges.”
Fentiekre tekintettel kiemelendő, hogy Lakitelek rendelkezik egy Önkéntes Tűzoltósággal és
egy felszerelt szerkocsival, mellyel a környékbeli települések egyike sem büszkélkedik. Az
egyesület és az abban tevékenykedő személyek pedig már nem egy alkalommal kisegítették
a tiszakécskei tűzoltóságot valamint településünket, Lakiteleket.
Az önkormányzati tűzoltóságok finanszírozása történik:
a., a központi költségvetésből: a veszélyeztetettségi pontszám alapján,
b., a településektől: az azoktól befolyó, település nagysága, lakosságszáma és az egyes
települések tűzoltó tevékenységhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök figyelembevételével
kötött megállapodás alapján.
Továbbá a 32. §. csak hozzájárulásról és konkrétan nem pénzbeli vagy természetbeni
hozzájárulásról szól.
Ebből következően javasoltuk Tiszakécskének – figyelembe véve Lakitelek a már fentebb
részletezett kritériumait, előnyt jelentő tulajdonságait –, hogy a hozzájárulás részünkről
természetbeni hozzájárulás legyen, hiszen Tiszakécske számára - a korábban már felsorolt
okoknál fogva - mindenféleképpen előnyt jelent önmagában már a megállapodás létrejötte is;
továbbá Lakitelek költségvetése nagyon nehéz helyzetben van, emiatt a megállapodás
megkötése jelentős terhet ró a településre, annak költségvetésére, anyagi helyzetére a
tűzoltóság székhelye szerinti önkormányzat, azaz Tiszakécske által követelt, konkrétan
meghatározott pénzbeli támogatási összeg, mely teljes egészében figyelmen kívül hagyta a
fentebb és a jogszabályban felsorolt egyéb körülményeket, valamint Lakitelek anyagi
helyzetét, költségvetését.
Lakitelek természetben, egyesületi tűzoltósággal, magas pontértékkel kívánt részt vállalni az
önkormányzati tűzoltóság működéséhez, melyhez azonban Tiszakécske nem járult hozzá.
A fentiek alapján összességében megállapítható, hogy a fő probléma az, hogy míg a
korábbi hivatásos önkormányzati tűzoltóságok fenntartását teljes egészében átvette
az állam, addig az önkéntes önkormányzati tűzoltóságokét ráterhelték az
önkormányzatokra. Ennek következtében egy - zömében a kisebb településeket sújtó 189
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hátrányos megkülönböztetés alakult ki. Pl. Kecskemét részéről semmilyen
hozzájárulás nem szükséges, mivel ott állami tűzoltóság van, míg Lakitelek esetében
annak fenntartása az önkormányzat komoly pénzébe kerül.
A rendelet nemhogy nem veszi figyelembe a települések költségvetését, hanem éppen a
kisebb, anyagilag hátrányosabb körülmények között működő települések kerülnek nehéz
anyagi helyzetbe.
Fentiekre tekintettel - az egyenlő bánásmód jegyében - kezdeményezzük, a
költségvetésről szóló törvény módosítását, akként, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv) 13. § (1)
bekezdésének 12. pontjában („a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:………...12.
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás”) rögzített
katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében az önkormányzati tűzoltóságok
fenntartásához teljes egészében járuljon hozzá az állam akként, hogy központi, kötött
felhasználású normatív támogatást adjon a településeknek vagy közvetlenül az
önkormányzati tűzoltóságokat finanszírozzák.
Amennyiben ez nem lenne járható út, úgy legfeljebb másodlagosan kérjük a 239/2011. (XI.
8.) Korm. rendeletet módosítsák akként, hogy az önkormányzati tűzoltósággal kötendő
megállapodás kialakítása során egy matematikai képlet felállításával - melyben figyelembe
veszik a lakosságszámot, területnagyságot valamint első és legfontosabb kritériumként a
lakosságszámra és területnagyságra jutó, azokra leosztott adóbevételeket - teremtsenek
objektív, minden település számára reális, a költségvetésüket, anyagi helyzetüket is
figyelembe vevő körülményeket a hozzájárulások nyújtására, a megállapodások
megkötésére, konkrétan meghatározva azt is, hogy az adott településnek mikor lehet és
mikor kötelező, valamint mekkora mértékű természetbeni vagy pénzbeli hozzájárulást
szükséges nyújtani.
Felterjesztésünket kérjük vegyék figyelembe, és a jogszabályokat az önkormányzati
tűzoltóságokkal kötendő megállapodások tárgyában ennek megfelelően
módosítani
szíveskedjenek.
Lakitelek, 2013. június …………….

Köszönettel és tisztelettel:

Felföldi Zoltán
Lakitelek Önkormányzat polgármestere

18. NAPIREND –

A Képviselő-testület
meghatározása

2013.

II.

félévi

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

190

munkatervének

191

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2013.(VI.06.) határozata
A Képviselő-testület 2013. II. félévi munkaterve
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező 2013. II. félévi
munkatervét.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Irattár

2013. SZEPTEMBER
Képviselő-testület:

2013. szeptember 5.

Emberi Erőforrások Bizottsága: 2013. szeptember 3.
Pénzügyi Bizottság:

2013. szeptember 4.

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
2. 2013. évi költségvetés módosítása
3. Nyári rendezvények rendezvény utáni beszámolói
4. Polgármesteri Hivatal 2013. I. félévi pénzügyi beszámolója

2013. OKTÓBER
Képviselő-testület:

2013. október 3.

Emberi Erőforrások Bizottsága:

2013. október 1.

Pénzügyi Bizottság:

2013. október 2.
191

192

1. Tájékoztató a Rendőrség, Polgárőrség, Önkénes Tűzoltó Egyesület munkájáról
2. Beszámoló a 2013. évi turisztikai munkáról
3. Lakiteleki Köztemető üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírása
4. Felkészülés a téli síkosság-mentesítésre

2013. NOVEMBER
Képviselő-testület:

2013. november 7.

Emberi Erőforrások Bizottsága:

2013. november 5.

Pénzügyi Bizottság:

2013. november 6.

1. A 2014. évi ellenőrzési munkaterv jóváhagyása
2. Beszámoló

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

I-III.

negyedéves

teljesítéséről
3. Lakiteleki Köztemető üzemeltetésére vonatkozó pályázat elbírálása
4. Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének meghatározása

2013. DECEMBER
Képviselő-testület:

2013. december 5.

Emberi Erőforrások Bizottsága:

2013. december 3.

Pénzügyi Bizottság:

2013. december 4.

1. 2013. évi költségvetés módosítása
2. Tőserdő Turisztikai Kft. szezonvégi beszámolója
3. A Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének elfogadása

19. NAPIREND –

Széchenyi krt. 46. szám
felújításának költségei

alatti

önkormányzati

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
192

lakás

193

Sallai András képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság ez a napirend
összefüggésben van az orvosi rendelők felújításáról szóló, levett napirenddel. Nyílászáró
cserét is javasol a bizottság, födémszigetelést is. Ha már cserélünk, akkor az egész épületen
érdemes cserélni a nyílászárókat, ez érintené dr. Rácz Péter rendelőjét is. Ennek fedezete a
Kossuth utcai lakás ára lenne. A műanyag ablakokat támogatja a bizottság.
Felföldi Zoltán polgármester: műanyag nyílászáróra bruttó 1.745.000 Ft ajánlat érkezett.
Fa nyílászáróra is lett kérve árajánlat, de az még nem érkezett meg. A Pénzügyi Bizottság
javaslata, hogy maximum 3,5 millió Ft összeget költsön az Önkormányzat a lakásra.
Tóth Sándor bizottsági tag: Riczu Tamás műanyag nyílászárók készítésével foglalkozik,
tőle is lehetne árajánlatot kérni.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2013.(VI.06.) számú határozat
Széchenyi krt. 46. szám alatti önkormányzati lakás felújításának költségei
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület hozzájárul a Széchenyi krt. 46. szám alatti önkormányzati
lakás felújításához maximum 3.500.000 Ft összeg erejéig.
A felújítás során nyílászárók cseréjére és födémszigetelésre is kerüljön sor. A
nyílászárókat a rendelkezésre álló árajánlatok közül a legolcsóbb kivitelezővel
kell megcsináltatni.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Irattár

20. NAPIREND – XVIII. Tőserdő Szépe fesztivál előkészületei
/Tájékoztató kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét.
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21. NAPIREND –

Gondozási Központ létszámkeretének 1
munkakörre létszámbővítés engedélyezése

fő

kisegítői

Felföldi Zoltán polgármester: megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2013(VI.06.) határozata
Gondozási Központ létszámkeretének 1 fő kisegítői munkakörre létszámbővítés
engedélyezése
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete Felföldi
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

A Képviselő-testület a Gondozási Központ létszámkeretének 1 fővel történő
bővítését – és a kisegítői álláshelynek pályázat útján történő betöltését 2013.
július 01-jétől – engedélyezi.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Gondozási Központ
- Irattár

22. NAPIREND –

„A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) VM rendelete
az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához
2013-ban
nyújtandó
támogatások
részletes
feltételeiről”
rendelet
alapján
Lakitelek
településen megvalósítandó fejlesztések támogatása

Felföldi Zoltán polgármester: a LEADER programon belül pályázat beadására van
lehetősége az önkormányzatoknak és civil szervezeteknek. Lakiteleken több civil szervezet
jelezte, hogy pályázatot kíván benyújtani. Több olyan pályázat van, amelyben önkormányzati
tulajdon érintett, ezek felsorolását tartalmazza az előterjesztés. Megkérdezi, az
előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nincs.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2013. (VI.06.) számú önkormányzati határozat
„A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” rendelet
alapján Lakitelek településen megvalósítandó fejlesztések támogatása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta és az
alábbi határozatot hozza:
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az alábbiakban
részletezett, Lakiteleken székhellyel és működési területtel rendelkező cégek,
szervezetek projektjeinek megvalósítását, továbbá felhatalmazza Felföldi Zoltán
polgármestert az együttműködési, partnerségi megállapodások aláírására, a
releváns megvalósítás helyszíneinek tulajdonosi hozzájárulási, valamint a
támogatási nyilatkozatok megtételére.

1.) Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány
Projektjavaslat címe (fejlesztés megnevezése): Életminőség javulást eredményező
közbiztonság fejlesztése Lakiteleken.
HVS célkitűzés megnevezése : Helyi életminőség fejlesztése
HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek eszközfejlesztése
- Megvalósítás helyszíne szerinti tulajdonosi hozzájárulói nyilatkozat szükséges.
- Együttműködési megállapodás megkötése szükséges.
- Támogató nyilatkozat kiadása szükséges.
Projekttartalom:
- Térfigyelő kamerarendszer beszerzése
- Számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése
- Szolgáltatások beszerzése
Igényelhető összeg: 500.000.-10.000.000.Támogatási intenzitás: 100%
2.) Polgárőrség Lakitelek
Projektjavaslat címe (fejlesztés megnevezése): Lovas járőrözés infrastrukturális feltételeinek
megteremtése a köz javára.
HVS célkitűzés megnevezése : Helyi életminőség fejlesztése
HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek eszközfejlesztése
- Megvalósítás helyszíne szerinti tulajdonosi hozzájárulói nyilatkozat szükséges.
- Együttműködési megállapodás megkötése szükséges.
- Támogató nyilatkozat kiadása szükséges.
Projekttartalom:
- Faszerkezetes szín valamint
- Kerti kiülő építése (Építési engedélyeztetési eljárásköteles tevékenység)
- Szolgáltatások beszerzése
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Igényelhető összeg: 500.000.-10.000.000.Támogatási intenzitás: 100%
3.) Lakiteleki Gyermekalapítvány
Projektjavaslat
címe
(fejlesztés
megnevezése):
Lakiteleki
Gyermekalapítvány
eszközfejlesztése hagyományőrző ruhák és hangszerek beszerzésén keresztül.
HVS célkitűzés megnevezése : Helyi életminőség fejlesztése
HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek eszközfejlesztése
- Megvalósítás helyszíne szerinti tulajdonosi hozzájárulói nyilatkozat szükséges.
- Együttműködési megállapodás megkötése szükséges.
- Támogató nyilatkozat kiadása szükséges.
Projekttartalom:
- Hagyományőrző ruhák és hangszerek vásárlása
- Szolgáltatások beszerzése
Igényelhető összeg: 500.000.-10.000.000.Támogatási intenzitás: 100%

4.) Laki-Gazda Kft
Projektjavaslat címe (fejlesztés megnevezése): A Laki-Gazda Kft vállalkozásfejlesztése és
energetikai hatékonyságának növelése.
HVS célkitűzés megnevezése : Helyi vállalkozások fejlesztése
HVS intézkedés megnevezése: Mikrovállalkozások eszközfejlesztése és energetikai
hatékonyságának növelése
- Megvalósítás helyszíne szerinti tulajdonosi hozzájárulói nyilatkozat szükséges.
- Együttműködési megállapodás megkötése szükséges.
- Támogató nyilatkozat kiadása szükséges.

Projekttartalom:
- MTZ gépvásárlás
- Megújuló energiaforrás alkalmazása
- Szolgáltatások beszerzése
Igényelhető összeg: 1.000.000.-10.000.000.Támogatási intenzitás: 60%
5.) Lakitelek Faluszépítő Egyesület
Projektjavaslat címe (fejlesztés megnevezése): Rendezvénytér kialakítása a Petőfi Sándor
Művelődési Házban
HVS célkitűzés megnevezése : Helyi életminőség fejlesztése
HVS intézkedés megnevezése: Helyi jellegzetességeket magán viselő rendezvénytér
kialakítása
- Megvalósítás helyszíne szerinti tulajdonosi hozzájárulói nyilatkozat szükséges.
- Együttműködési megállapodás megkötése szükséges.
- Támogató nyilatkozat kiadása szükséges.
Igényelhető összeg: 1.000.000.-15.000.000.Támogatási intenzitás: 100%
Projekttartalom:
- Belső felújítási munkálatok (Nem építési engedélyezési eljárásköteles tevékenység)
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-

Eszközbeszerzés
Szolgáltatások beszerzése

6.) Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Projektjavaslat címe (fejlesztés megnevezése): Közösségi infrastruktúra fejlesztése Lakitelek
külterületein
HVS célkitűzés megnevezése : Helyi közösségi infrastruktúra fejlesztése
HVS intézkedés megnevezése: Külterületi utak fejlesztése innovatív technológiával vagy
eszköz, illetve gépbeszerzéssel.
-

Kötelező Lakitelek Önkormányzatával partnerségben megvalósítani (partnerségi
megállapodás).
Megvalósítás helyszíne szerinti tulajdonosi hozzájárulói nyilatkozat szükséges.

Projekttartalom:
- Gépbeszerzés és eszközbeszerzés (gléder, zúzó, pótkocsi stb)
- Szolgáltatások beszerzése
Igényelhető összeg: 1.000.000.-15.000.000.Támogatási intenzitás: 100%
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: - Beruházási Csoport
- Irattár

23. NAPIREND –

Szociális és
megalapítása

gyermekjóléti

önkormányzati

társulás

Felföldi Zoltán polgármester: a Tiszakécskei Szociális Feladatellátó Társulásban részt
vevő önkormányzatok április végén úgy döntöttek, hogy a társulást megszüntetik. Ezt a
Képviselő-testület testületi döntéssel is megerősítette. Lakitelek Önkormányzata megkereste
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatát, hogy kedvező finanszírozás esetén társulás
keretében működjenek együtt a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat ellátásában.
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata támogatja a társulás létrehozását. Megkérdezi, az
előterjesztéshez van-e hozzászólás?
Szentirmay Tamás képviselő: a tiszaalpári képviselő-testület tegnap tárgyalta és elfogadta
a társulás létrehozását.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
144/2013.(VI.06.) határozata
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Szociális és gyermekjóléti önkormányzati társulás megalapítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és meghozta
alábbi döntését:
A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása
tervezetének áttanulmányozását követően Lakitelek Önkormányzata belép a
társulásba, a társulási megállapodást megköti Tiszaalpár Nagyközség
Önkormányzatával.
A Képviselő-testület felhatalmazza Felföldi Zoltán polgármestert, hogy az ezzel
kapcsolatos eljárás során, beleértve a szükséges módosítások átvezetését,
helyette, nevében teljes jogkörrel eljárjon, aláírjon.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerű

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat (székhely: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1., törzskönyvi
azonosítószám: 724649, törvényes képviseletében: Dr. Vancsura István polgármester,) mint Tiszaalpár
Önkormányzat (a továbbiakban: Tiszaalpár),
másrészről Lakitelek Önkormányzata (székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48., törzskönyvi
azonosítószám: 724627 törvényes képviseletében: Felföldi Zoltán polgármester,) mint Lakitelek
Önkormányzata (a továbbiakban: Lakitelek),
együttesen mint társulásban együttműködő felek (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és időpontban a
következő feltételekkel:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Felek, mint társulásban együttműködő önkormányzatok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján figyelemmel – a részt vevő települési önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyó
határozatai szerint önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos
teherviselés mellett, a térség összehangolt fejlesztése érdekében – jogi személyiséggel rendelkező társulást
(a továbbiakban: Társulás) hoznak létre az alábbiak szerint:
2. Társulás neve: Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
3. A Társulás székhelye: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.
4. A Társulás tagjainak neve és székhelye:
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.
A Társulásban képviseli: Dr. Vancsura István polgármester
Lakitelek Önkormányzata
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6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
A Társulásban képviseli: Felföldi Zoltán polgármester
5. A Társulás lakosságszáma: 9.748 fő
A társulást alkotó települések lakosságszámát a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
6. A Társulás működési területe: a társult települések közigazgatási területe.
7. A Társulás időtartama: a Társulás 2013. július 1. napjától kezdődően határozatlan időre szól.
8. A Társulás létrejötte: A Társulás a megalakulás, a Társulási Tanács alakuló ülése általi kimondásával a
társulási megállapodásnak a tagok képviselő-testületei által – minősített többséggel – történő
jóváhagyásával és a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága általi nyilvántartásba vétellel
jön létre.
9. A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
II. FEJEZET
A TÁRSULÁS CÉLJAI ÉS A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTHATÓ FELADATOK
1. A feladatellátás módja:

Az I/4. pontban megnevezett tagok kötelező szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti
alapellátási közfeladataikat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
(a továbbiakban: Szoctv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) 15.§ bekezdésben foglaltak alapján társulásban való részvétellel

teljesítik.

2. A társulás tagjai által a társulásra átruházott feladat- és hatásköre:
3. Szociális alapszolgáltatások:
A Szoctv. 57.§ (1) bekezdésében 64.§-ban meghatározott szociális alapszolgáltatások körében a Társulás
gondoskodik a családsegítés szolgáltatás ellátásáról.
4. Gyermekjóléti alapellátások:
A Gyvt. 15.§ (2) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátásokról a Társulás gondoskodik.
III. FEJEZET
A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
1. A Társulási Tanács
1. A Társulás döntéshozó szerve: a Társulási Tanács.
2. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei. Megbízatásuk a polgármesteri

megbízatásuk idejéig tart.
3. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Társulási Tanács ülésére

tanácskozási joggal meghívást kapnak a tagok helyi önkormányzati képviselői.
4. A Társulási Tanács alakuló ülését a Társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja
össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, és választja meg tagjai sorából az elnököt.
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5. A Társulási Tanácsban az elnök munkáját a társult önkormányzatok másik tagját képviselő
polgármester segíti és akadályoztatása esetén helyettesíti.
6. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén mindkét tag képviselteti magát.
7. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választását követő 30 napon belül a társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja
össze. A tisztújító ülés működésére egyebek mellet az e fejezet 2-6. pontjait kell alkalmazni.
8. A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. Szavazni személyesen vagy a Társulás tagja

által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet.
9. A határozatokat az év elejétől kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni.
A határozat teljes jelölése: …./20….. (….) Tiszaalpár-Lakitelek Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa határozat
A határozat rövidített jelölése: ……/20….. (…….) Tiszaalpár-Lakitelek Tth.
10. A határozathozatalhoz a tagok egyhangú igen szavazata szükséges.
11. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább kettő ülést tart. Az ülést az elnök hívja össze és
vezeti.
12. A Társulás tagjait képviselő polgármestereket akadályoztatásuk esetén településük szerint az
alpolgármester, együttes akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületek által kijelölt személy helyettesíti.
13. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) a Társulás bármely tagjának e – napirendet is tartalmazó – indítványára, a javaslat kézhezvételétől
számított 15 napon belül,
b) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a kezdeményezés kézhezvételétől
számított 15 napon belül,
c) a Pénzügyi Bizottság kezdeményezésére a kézhezvételtől számított 15 napon belül.
14. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.
15. A Társulási Tanács:
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor,
fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett
üzleti érdekét sértené.
16. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörben dönt:
a) elnökének megválasztásáról,
b) a társulási megállapodás elfogadásáról és módosításáról, valamint a társulás megszüntetéséről,
c) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról,
d) költségvetés, zárszámadás elfogadásáról,
e) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről, intézmény,
más szervezet közös alapítására, az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezéseket a
társulás SZMSZ-e tartalmazza.
f) közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más társulással történő
megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások megvalósításáról,
g) tagok költségviselése mértékéről.
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17. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés
helyét és időpontját, az ülésen megjelentek, meghívottak, valamint a jegyzőkönyv-vezető nevét, a javasolt,
elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók
nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett
döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők számát, a szavazás számszerű eredményét
és a hozott döntéseket.
18. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács mindkét tagja aláírja. A jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 15
napon belül megküldi a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetőjének.
19. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza,
amelyet a Társulás megalakulását követő ülésen kell elfogadni.
20. A Társulási Tanács elnöke:
a) ellátja a Társulás képviseletét,
b) összehívja a Társulási Tanács ülését,
c) vezeti a tanácskozást,
d) érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat szabályainak,
e) gondoskodik a döntések végrehajtásáról,
f) ellátja a társulás képviseletét, valamint
g) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi beszámolót és
zárszámadást.
2. Jegyzői értekezlet
1. A Társulási Tanács munkájának segítésére a társult települések jegyzői értekezletet tartanak.
2. A jegyzői értekezlet feladata a Társulás tevékenységének folyamatos figyelemmel kisérése, törvényességi
szempontból való segítése. Ennek keretében észrevételeket tesz a Társulási Tanács ülésére készített
előterjesztésekre, javaslatot tehet konkrét intézkedések megtételére, az elfogadott programok esetleges
módosítására. Előkészíti a Társulási Tanács döntéseit, összehangolja a bizottság(ok) munkáját. Ellenőrzi a
Társulás éves költségvetésének végrehajtását, és véleményezi a Társulás éves munkájáról szóló beszámolót,
az előző évi zárszámadást. A jegyzői értekezlet ügyrendjét saját maga állapítja meg, működésére, a
Társulási Tanácsnak történő beszámolásának rendjére vonatkozó szabályokat a Társulási Tanács szervezeti
és működési szabályzata tartalmazza.
3. Bizottság(ok)
1. A Társulási Tanács döntései előkészítésére, a döntések végrehajtására, szervezésére bizottságo(ka)t
alakíthat. A bizottság tagja lehet a Társulási Tanács tagja, a térség területén működő intézmények,
gazdálkodó szervezetek, szakmai szervezetek, valamint a lakosság önszerveződő közösségeinek
képviselője. A bizottság elnöke a Társulási Tanács tagja.
2. A bizottság(ok) tagjainak számát, összetételét, működésének rendjét a Társulási Tanács határozza meg.
3. Nem lehet a Társulási Tanács bizottságának tagja:
a) a Társulási Tanács elnöke,
b) a Társulás alkalmazottja.
4. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére 3 tagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A
Pénzügyi Bizottság tagjai a Társulási Tanács nem elnök tagja és a társult önkormányzatok Polgármesteri
Hivatalának pénzügyi területet vezető munkatársai. A Pénzügyi Bizottság állandó meghívott tagjai a társult
önkormányzatok képviselő-testülete pénzügyi bizottságának elnökei.
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5. A bizottságok tagjainak legalább 1/3-át a Társulási Tanács tagjai közül kell kiválasztani. Az
elnök csak a Társulási Tanács tagja lehet.
6. A bizottság(ok) működését és részletes feladatait a bizottság(ok) ügyrendje tartalmazza, amelyet a
bizottság(ok) saját maguk állapítanak meg.
4. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása
1. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás szervezése) a
Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el. Ennek keretében:
a) biztosítja a Társulás működéséhez (a társulási tanács, tisztségviselői feladatok ellátásához) szükséges
tárgyi és személyi feltételeket;
b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a
társulási ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);
c) előkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és tisztségviselői
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat;
d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat;
e) viseli az a)-d) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket a társulási tagok és
tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével.
2. A Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti feladatait a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata, valamint a Társulás feladatait ellátó 1 fő köztisztviselő munkaköri leírása
tartalmazza. A munkaszervezeti feladatokat ellátó 1 fő köztisztviselő foglalkoztatásával kapcsolatos
költségeket (illetmény, cafetéria juttatás, utazási költségtérítés, mobiltelefon használat… stb.) a társulás
viseli.
IV. FEJEZET
A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE, A TAGOK KÖLTSÉGVISELÉSE
1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves költségvetés alapján
működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A
jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételek költségvetési szerv hatáskörében felhasználható
körét és mértékét határozatban szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.
2. A Polgármesteri Hivatal a Vagyongazdálkodási Csoporton keresztül látja el az Áht. 27.§ (4) bekezdése
szerinti feladatokat: a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos
jogosultságokat és kötelezettségeket az Önkormányzat gazdálkodása rendjét szabályozó belső
szabályzataiban a Társulásra vonatkozóan elkülönülten szabályozza.
3. Az államháztartás szervezeteinek fő tevékenységét szakágazati rendbe kell besorolni. A Társulás
alaptevékenységének államháztartási szakágazati és szakfeladat rend szerinti besorolását a hatályos
jogszabályoknak megfelelő bontásban a 2. számú melléklete tartalmazza.
4. A Társulás nevében kötelezettséget az elnök vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
Utalványozásra az elnök és a Pénzügyi Bizottság elnöke jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi
ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjának vezetője, és a jegyző által
felhatalmazott pénzügyi szakképesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult.
5. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére egyebekben a vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat által kiadott és
alkalmazott kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozási jogkörök alkalmazására
vonatkozó szabályzatban foglaltak az irányadóak.
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6. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint
a 10.§ (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel
a Társulás adósságot keletkeztető ügyletet csak a Kormány előzetes
hozzájárulásával köthet. A Társulás az adott feladat ellátásában érintett önkormányzatok kezesség és
garancia vállalása mellett, hitelt vehet fel az adósságkezeléséhez szükséges kötelezettségeinek teljesítésére.
7. A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi. A Pénzügyi Bizottság ennek
keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba, megvizsgálhatja a megkötött
szerződéseket, továbbá a Társulás és a Társulási Tanács, a Jegyzői Értekezlet tagjaitól, továbbá a
Polgármesteri Hivatal alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet.
8. A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi terve, gazdálkodással
kapcsolatos egyéb dokumentumai csak a Pénzügyi Bizottság véleményével együtt terjeszthetők a Társulási
Tanács elé.
9. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának
arányában járulnak hozzá. A hozzájárulást félévente, tárgyi félév május 31. és október 31. napjáig a
Polgármesteri Hivatal által kibocsátott számla alapján a Társulás számlájára kell befizetni.
10. A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács által meghatározott egy
főre vetített összeg szorzata határozza meg. A lakosságszám tekintetében a költségvetési törvényben
meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. A települések
lakosságszámát a Társulási megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza, amelyet évente – tárgyévet
megelőző január 1. napja szerinti állapotnak megfelelően – tárgyév március 31. napjáig aktualizálni
szükséges.
11. A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől számított 15 napon
belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot.
12. A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő
– késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni.
13. A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az irányadó eljárás a
jogszabályon alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása.
14. Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása vagy jelen megállapodás
céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési
kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes
felszólítás nélkül jogosult és köteles a követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül
jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési
megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést bírósági
úton érvényesíti.
15. Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll fenn tartozása, a
beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás azon alelnök jogosult, aki által képviselt
tagönkormányzatnak a Társulás felé tartozása nem áll fenn.
16. Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás
elválaszthatatlan 3. számú mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél megteszik és
azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen
valamennyi
tagönkormányzat által aláírt megállapodás kézbesítésétől számított 8 napon belül.
V. FEJEZET
A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS
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1. A Társulás a II. fejezetben foglalt feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezhet.
2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják:
a) a Társulásban részt vevő tagok befizetései,
b) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjfizetései,
c) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű
jogok stb.),
d) központi költségvetési támogatás,
e) pályázati úton elnyert támogatások.
3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak, gépjármű,
stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az eredményes működéshez.
Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közötti külön megállapodás tartalmazza.
4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak feletti
tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata.
5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács jogosult, egyben
viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.
6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a Társulási
Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról előzetesen állást foglal a Pénzügyi Bizottság. A
vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott feladatok
biztosítását szolgálja.
7. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében tíz évig, egyéb vagyon
esetén öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve – nem idegeníthető el.
8. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, és vállalkozásban vehet részt, azonban felelőssége nem
haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
VI. FEJEZET
CSATLAKOZÁS, FELMONDÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
1. Csatlakozás
1. A Társuláshoz a Tiszakécskei járáson belüli vagy a 2 tagtelepülés vonzáskörzetében elhelyezkedő,
hagyományos kapcsolatokkal rendelkező települési önkormányzat a naptári év első napjával jogosult
csatlakozni. A csatlakozás iránti kérelmet a Társulási Tanács Elnökéhez kell benyújtani.
2. A csatlakozásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és
arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
3. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt vevő valamennyi
települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
4. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli hozzájárulásról, és a felajánlott
vagyontárgyak (vagyoni értékű jogok) átvételéről a Társulási Tanács dönt.
2. Felmondás
1. A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet.
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2. A felmondásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és
arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
3. Töredék évre tekintettel 2013. évben a társulási megállapodást felmondani nem lehet.
3. Kizárás
1. A Társulás tagjainak egyhangúlag elfogadott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a
Társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben
nem tett eleget.
2. Ha a Társulás tagjainak száma egy főre csökken a Társulás megszűnik.
4. A Társulás megszűnése
1. A Társulás megszűnik, ha valamennyi tagja minősített többségű döntéssel a megszüntetés mellett foglal
állást, vagy a bíróság jogerős döntése alapján.
2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni.
3. A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő kötelezettségek kiegyenlítését
követően - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
4. A vagyonfelosztás fontosabb elvei:
a) a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába kell adni,
b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában pénzben megváltani,
c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg.
5. A Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba bevitt vagyonnal el
kell számolni. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a kizárt tag csak abban az esetben tarthat igényt, ha az
nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ennek hiányában a volt tagot a Társulással kötött külön
szerződés alapján használati díj illeti meg.
6. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly
módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások teljesítését veszélyeztesse.
7. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a társulás tagjai
olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek a társulási megállapodásban megjelölt
közfeladatok és közszolgáltatások ellátását nem veszélyeztetik.
5. Visszafizetési kötelezettségek
8. A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik, és felelős a jogszerű felhasználásért.
9. Amennyiben a Társulás támogatásban részesült és a tag(ok) kilépése eredményeként a Társulás már
nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges feltételeknek, úgy a kilépő tag(ok) köteles(ek) a kilépő
önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a
központi költségvetésnek megfizetni.
10. Amennyiben a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján bármilyen közös beruházásban vesz részt,
a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a beruházással kapcsolatos és számára megállapított támogatást,
vagy hozzájárulást ne fizesse meg.
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11. Ha a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült, köteles annak összegét, vagy
fennmaradó részét a Társulás számlájára még a kilépés időpontját megelőzően visszafizetni.
12. A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke-elhelyezési pénzpiaci
műveletekből származó bevételeinek jelen fejezetben meghatározott összegekkel és a kezelési költségekkel
csökkentett összege.
13. A társulási megállapodás felmondás, és kizárás esetén jelen fejezetnek megfelelően alkalmazandó.
VII. FEJEZET
A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE
1. A társulás tevékenységét és gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi.
2. A társulás gazdálkodását – az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi támogatásokat, valamint
a kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások felhasználást is ideértve – az Állami Számvevőszék
ellenőrzi. Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az
Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a
Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is
ellenőrzik.
3. A társulás működése felett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeletet gyakorol.
Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társulás döntése, szervezete, működése és döntéshozatali eljárása
megfelel-e a jogszabályoknak, a társulási megállapodásban, valamint a szervezeti és működési
szabályzatban foglaltaknak.
4. A társulás tagjai – polgármesterük útján ellenőrizhetik a társulás működését célszerűségi és gazdasági
szempontból. A lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt a társulás elnökének, a
Pénzügyi Bizottság elnökének és a társulás tagjainak meg kell küldeni.
VIII. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Jelen társulási megállapodás 2013. július 1 lép hatályba. A társulási megállapodás érvényességéhez
valamennyi társult tag képviselő-testületének minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges.
2. A Társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, vagy törvényben, kormányrendeletben
meghatározottak szerint módosítják. A társulási megállapodást a helyi önkormányzati általános
választásokat követő 6 hónapon belül a tagok felülvizsgálják.
3. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a
Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
4. Felek jelen megállapodás értelmezésével, és teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a Kecskeméti Járási
Bíróság illetékességi körébe utalják.
5. A felmondás, vagy a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal a felek kötelesek a
vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyről jegyzőkönyv készül.
6. Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás az abban meghatározott módon felmondható, vagy
a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető.

206

207

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírják.
Tiszaalpáron, 2013. év …………… hónap … napján Lakitelek, 2013. év …………… hónap …… napján
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
nevében:

Lakitelek Önkormányzata

..............................................................

...............................................................
Felföldi Zoltán polgármester

nevében:

Dr. Vancsura István polgármester
Záradék:

A társulási megállapodást az érintett önkormányzatok képviselő-testületei határozataikban
jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Jóváhagyó határozat száma:

TISZAALPÁR Nagyközségi Önkormányzat
6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.

LAKITELEK Önkormányzata
6065 Széchenyi krt. 48.

…../2013.(VII.24.) Kth.

…../2013.(VII.24.) Önk.hat.

1. számú melléklet

A társulást alkotó települések lakosságszáma
Sorszám Társult települési önkormányzat megnevezése
1.
2.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat

Lakitelek Önkormányzata
összesen:
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lakosság szám
(fő)
5094
4651
9745

2. számú melléklet

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás alaptevékenységének államháztartási
szakágazati és szakfeladat rend szerinti besorolása

Államháztartási szakágazati besorolás (TEÁOR):
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841105
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
Feladat megnevezése
Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások
Családsegítés
Gyermekjólét

Szakfeladat száma:
841169
889924
889201

Pénzellátás technikai szakfeladat rend szerinti besorolása
Feladat megnevezése
Önkormányzatok, valamin társulások elszámolásai
Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai)
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Szakfeladat száma:
841901-9
841903-9
841907-9
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3. számú melléklet

Felhatalmazás
…………………………………………………….
a hitelintézet neve és címe
A Tiszaalpáron, 2013. …………….. napján kelt Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulást
létrehozó társulási megállapodás IV. fejezet 13-16. pontja alapján …………………………….
Önkormányzata (…….. …………………………, …………………….. u. ………… sz., képviseli:
……………………
polgármester) felhatalmazza a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulást (6066 Tiszaalpár,
Árpád tér 1., bankszámlaszám: ………………………………….., képviseli: ……………………. elnök),
mint jogosultat,hogy a társulási megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) …………………………....nál/-nél vezetett …………………………………. pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön
engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn
belül. A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új
számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Tiszaalpár-Lakitelek Önkormányzati Társulást írásban 5
munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszedési megbízás
jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.

Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap

……………………..………………………………
a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője

Záradék:
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása csak a
számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.

……………………………….
a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője
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24. NAPIREND – Egyéb ügyek
1) Felföldi Zoltán polgármester: A Képviselő-testület korábbi határozata szerint azok a civil
szervezetek, akik tavaly önkormányzati támogatásban részesültek, és még nem számoltak el
a támogatási összeggel, új támogatásban nem részesülhetnek. A Vasárnapi Iskola
Alapítvány a támogatással rendben elszámolt.
2) Szentirmay Tamás képviselő: mennyibe került a kalandpark újbóli engedélyezése és ezt
ki fizeti?
Tornyi Gyula, a Tőserdő Kft. ügyvezetője: a kalandpark újbóli üzembe helyezésének
végleges számai még nincsenek meg, az építési napló alapján fogják ezt meghatározni a
jövő hét folyamán.
3) Szentirmay Tamás képviselő: a Képviselő-testület egy korábbi ülésén azt kérte, hogy a
TősShellő vízi foglalkoztató építtetője minden hónapban számoljon be arról, hogyan áll a
kivitelezés, valamint a Képviselő-testület minden hónapban tartson bejárást a területen.
Sajnos csak egyszer került sor ezekre. Folyamatában megpróbálja végig kísérni az
építkezést, a beruházás határidejéig, június 15. napjáig készen lesz-e a beruházás? Ha nem,
lesz-e kötbér?
Felföldi Zoltán polgármester: az esős időjárás miatt jelentősen csúszik a kivitelezés. Amíg
nincs kész, addig nem kell osztoznia a Tőserdő Kft-nek a fürdő jegyárain. A Képviselőtestület ülése után tájékozódni fog a kérdésben. Ki is lehet menni a területet megnézni.
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: létesítési és üzemeltetési engedélyt kell beszereznie az
Önkormányzatnak a vízi foglalkoztatóra, ami a költségvetést fogja terhelni. A hatósági eljárás
meghosszabbíthatja az engedélyezést.
Szentirmay Tamás képviselő: szeptember végén lett átadva a munkaterület a
kivitelezőnek, de csak decemberben kezdődött a kivitelezés. Jött a tél, abba kellett hagyni.
Szeptember vége óta lett volna idő a kivitelezésre. Most az esőre hivatkoznak. Úgy járhat a
vízi foglalkoztató mint tavaly a Grill Terasz, hogy későn nyitott ki.
Felföldi Zoltán polgármester: a vízi foglalkoztató és a Grill Terasz esete különböző, a vízi
foglalkoztató esetében az Önkormányzat nem a saját bevételét kockáztatja. A hatóságok is
bizonytalanok az engedélyezés során, nem épült még ilyesmi foglalkoztató.
4) Szentirmay Tamás képviselő: igaz, hogy a kerékpárút építésénél engedély nélkül lettek
kivágva a fák, és ezért büntetést kell fizetnie az Önkormányzatnak.
Felföldi Zoltán polgármester: igen, engedély nélkül lettek kivágva a fák, a büntetés
tekintetében még küzd az Önkormányzat, hogy ne kelljen fizetnie. Az érintett ingatlan jogi
helyzete rendezetlen, ezért kisajátítási eljárást kellett indítani a területen, amely viszont nem
fejeződött volna be a pályázat támogatásának végéig. Két dolog között kellett választani:
vagy nem történik favágás, és elbukja Lakitelek a kerékpárutat és a teljes támogatási
összeget, vagy az engedéllyel rendelkező kerékpárút mellett engedély nélkül fákat vág ki. A
két rossz közül a kisebbik rosszat választotta az Önkormányzat. A kivágott fákat megkapták
a tulajdonosok. A bürokrácia miatt nem tudott rendeződni ez az eljárás.
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/Madari Andor alpolgármester kérésére a következő szövegrész szó szerint kerül
jegyzőkönyvezésre./
5) Szentirmay Tamás képviselő: a következő kérdésem az, hogy igaz-e az, hogy itt a
parkoló mellett lévő üres területen tűzoltó laktanya fog épülni?
Olajos István képviselő: hol?
Felföldi Zoltán polgármester: melyik parkoló?
Szentirmay Tamás képviselő: itt, ami kint van?
Felföldi Zoltán polgármester: egyelőre sajnos nem igaz, mert…
Szentirmay Tamás képviselő: azt mondom, hál’ Istennek.
Felföldi Zoltán polgármester: …se tervek nincsenek rá, se pénz nincs rá, de egy erről való
gondolkodás elkezdődött. Tehát egy tűzoltó, nem laktanyának mondanám én…
Szentirmay Tamás képviselő: tűzoltóautó tároló.
Felföldi Zoltán polgármester: tűzoltógarázs és szertárról való gondolkodás elkezdődött,
mert, teszem hozzá, tehát, azt a döntést, amellyel a korábbi, ilyen jellegű infrastruktúrát az
Önkormányzat kidobta a kezéből, azt most, aminek bizonyos módon isszuk a levét, mert
nincs hol tárolni a tűzoltóautót, nincs sehol ruhákat tárolni stb. Tehát arról való gondolkodás,
hogy a tűzoltóautónak, eszközöknek, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek legyen egy épülete
és egy infrastruktúrája, az igen, arról való gondolkodás van, és az ezen a helyszínen való
gondolkodás.
Szentirmay Tamás képviselő: nem hiszem, hogy szerencsés volna pont itt a Községháza
szép fás területére be egy ingatlant, szerintem más lehetőséget is lehetne találni arra, hogy
hol lehetne felépíteni ezt a nem tudom, hány négyzetméteres épületet.
Felföldi Zoltán polgármester: Németh doktor úr rendelője helyén, mondjuk. Közvetlenül
mellette egyébként, nem ezen a fás részen.
Szentirmay Tamás képviselő: tudom, ott, ahol az üres placc van.
Felföldi Zoltán polgármester: hogy mondjam, erről érdemes beszélgetni. Nyilván a tűzoltó
egyesületnek volt egy ilyen kérdése, kérése. Mondtam, erre önkormányzati pénz nincs, hogy
ha lesz rá pénz, lesz, hogy ha nem lesz, nem lesz. Ők elkezdtek önkormányzati területben
gondolkodni, de arról lehet és érdemes beszélgetni, hogy van-e ahhoz képest jobb hely.
Parancsolj, Andor.
Madari Andor alpolgármester, a Lakitelek ÖTE elnöke: csak annyit szeretnék hozzáfűzni,
hogy félig-meddig logikus volt, hogy oda tegyük, mivel ott volt mellette eddig is. Tehát az,
hogy arrébb lesz 10 méterrel, 20 méterrel, azt nem hiszem, hogy nagyon változtatná a
településképet. De másik oldalról, Magyarországon és külföldön is szerintem nagyon sok
település büszke, hogy van tűzoltó egyesülete, van tűzoltó szertára, mert mindenhol központi
helyen van szinte, tehát ez nem egy olyan dolog, amit szégyellni kellene, és el kellene dugni.
Szentirmay Tamás képviselő: erről szó sincs, nem ezt mondom. Nézd meg Kecskeméten
is mi van, ott van a városközpontban, és most azon gondolkodnak, hogy hova rakják ki, mert
nem jó helyen van.
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Madari Andor alpolgármester, a Lakitelek ÖTE elnöke: fejlődnek, nő a város.
Szentirmay Tamás képviselő: mi is fejlődünk.
Madari Andor alpolgármester, a Lakitelek ÖTE elnöke: attól nem kell félni, hogy
Lakiteleknek kicsi lenne ez a szertár.
Szentirmay Tamás képviselő: na pont de ide a város…, községháza mellé? Lehet
városháza is lesz nemsokára, ki tudja. Na, mindegy, most nem ez.
Felföldi Zoltán polgármester: Tamás, van elképzelésed, hol lehetne ezt jobban,
ésszerűbben megcsinálni?
Szentirmay Tamás képviselő: meg kell nézni, hol van az Önkormányzatnak olyan helye, és
szerintem ne a központba rakjuk, hanem olyan külső helyre, ahol könnyebb, mozoghat,
kimehet az autó, elérhető. Tehát nem tudom, de szerintem nem ez a legjobb megoldás. De
ez most nem téma, csak most felvetettem, ha esetleg, úgy gondolom, úgyis a testület elé fog
kerülni.
/Szó szerinti jegyzőkönyvezés vége./
6) Szentirmay Tamás képviselő: örömmel látta, hogy az üdülőterületen a földes, gödrös
utcákat megcsinálták. A még Úttörő utcában, a kis erdőnél is öntöttek le egy kocsi földet, el
is egyenesítették. Szerinte az kevés, még két kocsi földre lenne szükség, hogy ne álljon meg
a víz és a sár. Ehhez kapcsolódva, az árpádszállási megállóhellyel szemközt lévő
homokdombok mikor lesznek elsimítva, mivel elég csúnyán néz ki, a gaz is kezdi benőni.
Felföldi Zoltán polgármester: az útjavításnál néha tégla- és betondarabok is bekerülnek az
útba. Az az utasítás a Településüzemeltetési Csoport felé, hogy ezeket szedjék ki. Mivel
agyagos a javításnak szánt homok, így valószínűleg az lesz majd a következő probléma,
hogy túl sarasak az utak. Szintén van utasítása a Településüzemeltetési Csoportnak, hogy
az árpádszállási megállóval szemközti homokdombokat tereprendezéssel terítse szét.
Egyelőre kapacitás hiányában még nem került sor erre.
7) Szentirmay Tamás képviselő: van-e olyan ingatlan, amelyet az államtól át tud venni az
Önkormányzat?
Felföldi Zoltán polgármester: két csoportba sorolhatók az ingatlanok: olyanok, amiket az
állam átadna, de az Önkormányzat nem szeretne átvenni, ezek főleg gazos utak, amiknek a
fenntartási költségeit is fel kellene vállalni. Másik csoport, amit szívesen átvenni az
Önkormányzat, de az állam nem akarja átadni. Egy folyamatban lévő kérelme van az
Önkormányzatnak, a Tőzegbánya tóra, nincs róla információ. A felajánlottak közül egy utat
átvenne az Önkormányzat, amely a Népfőiskola területeit kettészeli. Tett kezdeményezést az
Önkormányzat az árpádszállási megállóhely átvételére, de arról sincs hír másfél éve.
8) Szentirmay Tamás képviselő: a Jókai és a Móricz Zsigmond utca sarkán évek óta
húzódik a kerítés beljebb vitele, meg kellene oldani ezt.
Felföldi Zoltán polgármester: szerződésben vállalt kötelezettség szerint 2013. év végéig a
kerítést beljebb kell vinnie a tulajdonosnak. Rendszeresen figyelmeztetik erre az ingatlan
tulajdonosát.
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9) Szentirmay Tamás képviselő: több ember megemlítette, valamint ő is kifogásolta, hogy
a Tűzoltó majális napján a kemping bejáratánál a Fidesz aláírásokat gyűjtött. A polgárőrség
és az önkéntes tűzoltóság is pártsemleges szervezet, furcsán jött ki, hogy pont a kapuban
gyűjtötték a rezsicsökkentős aláírásokat.
Felföldi Zoltán polgármester: a Fidesz közterület-foglalási engedélyt kért az
Önkormányzattól, amelyet meg is adott neki. Nem a rendezvény helyszínén gyűjtöttek,
hanem közterületen.
10) Szentirmay Tamás képviselő: a polgármesternek meg kellett volna kérdeznie a
Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat adományozzon-e zászlót az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek. Ezt a polgármester maga döntötte el.
Felföldi
Zoltán polgármester:
a
Szervezeti és
Működési Szabályzat
a
zászlóadományozásra nem ad egyértelmű iránymutatást, hogy ez testületi hatáskör-e vagy
sem. Legközelebb hasonló esetben megkérdezi a Képviselő-testületet.
11) Szentirmay Tamás képviselő: a szikrai Holt-Tisza jobb oldalának egy része, 17 hektár
magántulajdonban van. A tulajdonos 5 hektárt el akart adni. A tiszaugi, a tiszaalpári és a
lakiteleki önkormányzatnak elővásárlási joga lett volna, de nem kérdezte meg a polgármester
a Képviselő-testületet, hogy meg akarja-e venni az Önkormányzat a területet vagy sem.
Tiszaug úgy döntött, hogy nem, Tiszaalpár meg akarta vásárolni, csak későn adták be a
földhivatalhoz, így az új tulajdonosok birtokába került az 5 hektár terület. Az Önkormányzat
valószínűleg nem vette volna meg, de azért meg kellett volna kérdezni a Képviselőtestületet.
Felföldi Zoltán polgármester: valóban nem kérdezte meg a Képviselő-testületet. Elolvasta
a levelet, és látta, hogy olyan sok pénzt kérnek a területekért, hogy ezt nem tudta volna
kifizetni az Önkormányzat. A megkeresésre semmilyen nyilatkozatot nem adott ki, nem lett
leírva, hogy Lakitelek nem él az elővásárlási jogával.
12) Szentirmay Tamás képviselő: lehet-e tudni arról valamit, hogy Magyari Zoltán
hagyatékával mi lesz?
Felföldi Zoltán polgármester: nem volt még meg a hagyatéki tárgyalás.
dr. Tóth-Péli Emőke jegyző: a közjegyző júniusban szeretné megtartani a tárgyalást,
azonban még két banktól vár visszajelzést. Amint megérkeznek, kitűzi a tárgyalást. Az
Önkormányzatnak is fontos, hogy mielőbb rendeződjön ez a kérdés, mivel többen jelzik,
hogy nem tartják tisztán a területet. Amíg jogilag rendezetlen a helyzet, addig az
Önkormányzat nem tehet semmit. Amint tisztázódik a helyzet, írásban szeretne az
Önkormányzat tájékoztatást adni, hogy az egész ügynek mi volt a folyamata.
13) Szentirmay Tamás képviselő: bejelenti, hogy a Magyar Triatlon Szövetség úgy döntött,
hogy a Lakiteleki Triatlon és Szabadidősport Klub rendezheti meg a 2013. évi Duatlon
Diákolimpia A és B kategóriájának országos döntőjét, amelyre október 5-én kerül sor a
Népfőiskolán. 1200-1500 közötti létszámú gyerekre lehet számítani. Várja majd a versenyre
a Képviselő-testület tagjait is, nézzék meg milyen.
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Felföldi Zoltán polgármester: gratulál a megrendezés lehetőségéhez és megköszöni, hogy
megpróbálja a Lakiteleki Triatlon és Szabadidősport Klub Lakitelekre hozni az országos
versenyeket.
/Madari Andor alpolgármester kérésére a következő szövegrész szó szerint kerül
jegyzőkönyvezésre./
14) Madari Andor alpolgármester: egy kérdésem lenne, ha már Tamás a tűzoltókat
boncolgatta egy kicsit. Szerinted nem érdemelte meg az Egyesület a zászlót?
Szentirmay Tamás képviselő: nem, szó sincs erről.
Madari Andor alpolgármester: ne haragudj Tamás, de amióta új vezetőség működik a
Tűzoltó Egyesület élén, azóta csak negatív hangot hallok tőled az egyesülettel
kapcsolatosan, illetve a munkájáról.
Szentirmay Tamás képviselő: mikor mondtam én negatívat?
Madari Andor alpolgármester: meg az újságban is csak negatív dolgok jelennek meg
általában, nemcsak a Tűzoltó Egyesületről, hanem, biztos ez a mai kor hibája is, hogy az a
hír, ami negatív. Mert ami pozitív, az sosem hír.
Szentirmay Tamás képviselő: ebben van valami, igen.
Madari Andor alpolgármester: mondjuk beruházás máshol megvalósul, ott jó hír,
Lakiteleken az nem jó hír, azért kicsit lehet át kellene értékelned ezeket a dolgokat. Nem
igazán képviselői gondolkodásra vall.
Szentirmay Tamás képviselő: nem vagy tisztában a dolgokkal, ugyanis ha egy beruházás
megvalósul, azt elméletileg úgy kell megírni, vagy úgy lehet eladni az újságnak, hogy ne
derüljön ki, hogy milyen komoly pályázati pénzekbe került, mert különben fizetni kell érte.
Minden pályázatért, ami uniós vagy állami támogatással készül. Én azt hiszem, hogy
örülhetne az Önkormányzat, hogy valami olyan dolog bekerül, fizetni kellene, és nem kell
fizetni.
Madari Andor alpolgármester: általában a pályázatokban be van erre állítva erre összeg.
Fizetősre van csinálva.
Szentirmay Tamás képviselő: pontosan, volt olyan pályázat, amikor a Czinege Orsival nem
tudtunk dűlőre jutni fél éven keresztül, hogy van rá pénz, és kevesellette meg minden és
azért nem valósult meg a cikk, mert azt mondta, mert sokallotta a pénzt, utána levettük
kevesebbre, és végül azt mondta nem kell, köszönjük szépen, holott volt rá pénz beépítve.
Nem is tudom melyik pályázat volt már.
/Szó szerinti jegyzőkönyvezés vége./
15) Sütő Lászlóné óvodavezető: múlt héten, csütörtökön pedagógusnap alkalmából
kiosztották az állami kitüntetéseket. A lakiteleki óvoda kiváló óvónője, Szentirmay Tamásné
megkapta a Brunszvik Teréz-díjat, amely az óvónőknek ma a legmagasabb adható
kitüntetés Magyarországon.
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Felföldi Zoltán polgármester: megfelelő helyen és időben az Önkormányzat is köszönteni
fogja Szentirmay Tamásnét.
Szentirmay Tamás képviselő: szeretné megköszönni Sütő Lászlónénak és Gulyásné
Szabó Gizellának, hogy felterjesztették Szentirmay Tamásnét. Ha nem terjesztik fel,
valószínűleg nem kapta volna meg a díjat.
15) Olajos István képviselő, iskolaigazgató: június 23-án és 30-án lesz Szigligeti Ede:
Liliomfi című darabjának bemutatója a Művelődési Házban. A bemutatóra hív és vár minden
képviselőt. Június 30-án kezdődik Lakiteleken a Szentjánosbogár tábor. A Szív újság
szerkesztősége minden évben fiatalok részére hirdeti a katolikus egyházi tábort. Az
országban egyszerre- 4-5 ilyen tábor van, ebben az évben Lakiteleken is lesz tábor,
körülbelül 100-150 fiatal lesz Lakiteleken abban az időben. Kéri, hogy az iskola
tornatermében a villany bojlerek legyenek megcsináltatva, mivel a tábor idején ott is
aludnának fiatalok és zuhanyoznának.
16) dr. Rácz Péter: az iskola napelem rendszere jól működik, gazdaságos?
15) Olajos István képviselő, iskolaigazgató: nehéz megmondani, egy év után lehet ezt
pontosan majd megmondani. Működik és termel.
Mivel több bejelentés, észrevétel nem volt, a nyílt ülést berekesztette és zárt ülést rendelt el.
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