
MAJER ILDIKÓ:  ÓVODAI NEVELÉSÜNK 
ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM 

Óvodai nevelés alappillérei: 

 

           -Köznevelési Törvény 

           -Óvodai nevelés  Országos    Alapprogramja 

           -Pedagógiai Program 

 



ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: 

 Gyerekekkel foglalkozó óvodapedagógusok 
száma+a nevelő munkát segítők köre 

-Óvodai nyitva tartás  / 6- 18/ 

-Csoportlétszámok / 25 / 

-Óvodába lépés:  óvodapedagógus  a tanulást 
támogató környezet megteremtése 
során,épít a gyerekek előzetes 
tapasztalataira,ismereteire. 

-Tankötelessé válás, iskolaérettség. 

 



SPECIÁLIS FELADATOK: 

-Nemzetiségi nevelés:  a nemzetiségi, etnikai 
óvodai nevelés célkitűzéseinek megvalósítása. 

-Migráns gyereket nevelő csoportban: figyelmet 
kell fordítani  egymás 
kultúrájának,anyanyelvének megismerésére. 

    Mindkét helyzetben,az önazonosság megőrzése, a társadalmi integráció 

segítése komoly feladat. 

-Kiemelt figyelmet igénylő SNI-s gyerekek 
esetében,az integrált neveléssel párhuzamosan 
meghatározott speciális felkészültséggel bíró  
szakemberek segítik a nevelő munkát. 

-Logopédiai fejlesztés. 

 



LEGFONTOSABB FEJLESZTÉSI TERÜLETEK: 

Azok a nevelési feladatok, tevékenységek, amelyek biztosítják a 
személyiségfejlődést,a közösségi életre való felkészülést,az 
egyéni fejlődést, fejlesztést. 

MINDEN TEVÉKENYSÉG A JÁTÉKOSSÁGRA ÉPÜL!! 

1. Egészségnevelés-környezeti nevelés: 

-Egészséges életmód alakítása:  

 gondozás 

  testi szükségletek 

 mozgásfejlődés 

  testi képességek  fejlesztése 

 egészségvédelem-edzés 

 egészséges életmód alakítása ( testápolás, 
étkezés,öltözködés..) 

 Környezettudatos magatartás 

 

 



2.Érzelmi –Erkölcsi nevelés és a szocializáció 
biztosítása: 

 érzelmi biztonság , derűs kiegyensúlyozott 
szeretetteljes  légkör 

 pozitív attitűdök a gyerek-gyerek, gyerek-
felnőtt kapcsolataiban 

 éntudat, ill. a másság elfogadása 

 erkölcsi tulajdonságok formálása. 

 

 VEGYES – TISZTA életkorú csoportok előnyei. 

 

 



3. Anyanyelvi nevelés  

  kommunikáció, kifejezőkészég fejlesztése, 

  mintaadás, 

  mese-vers-modóka szerepe. 

 

Az anyanyelvi nevelés minden tevékenységet 
átható,egész nap során jelen levő tevékenység, 
melyben a népi- a klasszikus- és a kortárs irodalmi 
művek egyaránt teret kapnak . 



MONDÓKÁZÁS-KISZÁMOLÓK 

3.1  Lüktetés, ritmus, egyszerű szövegtanulás 

 

    

 

 

 

 

 

Erre kakas, Badacsonyi rózsa fán, 1-2-3 te leszel a 
párom….. 



3.2:MESE –VERS- BÁBOZÁS-DRAMATIZÁLÁS 

 Mesehallgatás, gyerekek mesélése, 

bábozása 



Önmaguk által kitalált mesék, saját készítésű síkbábokkal. 

A mese - mondókázás – verselés-körjátékozás nem különül el 

nevelésünkben . Szerves egységben, csokrokban jelenik meg 

mindennapjainkban. 

 



SZEREPJÁTÉK -A FANTÁZIA MESÉK FORRÁSA  



4.ÉNEK ZENE-ÉNEKES JÁTÉKOK-TÁNC 

Gyermekvilághoz legközelebb álló tevékenység: 

Társas kapcsolatok-ritmusérzék(spontán és direkt 

helyzetekben) 

 



DALOS JÁTÉKOK! 

Évszakhoz (ősz) csoportosítva: 

-Somvirág somvirág …                       - Badacsonyi rózsafán… 

-Badacsonyi szőlőhegyen két szál ..          - Hopp Juliska…. 

-Kiszáradt a diófa…                                   - Hely  a sályi piacon..  

-Dombon törik a diót …                           - Ismerkedős – M. I. ablakja     

        - Édes almát hoztam én… 

TÁNCOLTATÓS: 

-An –tan titiom..            - Azért varrták a csizmát…   - Ispirityi Pál…. 

-Járjunk táncot…          - Rica rica kukorica… 

CSÚFOLÓDÓS:           - A karádi faluvégen… 

                                     - Széles a Tisza magos a partja… 

SZÁMOLTATÓK:       -1-2-3 te leszel a párom…   

                                    - Madarak voltunk földre szálltunk.. 

Lassú- gyors gyakoroltatása:  -Lassan jár a csiga biga.. 

                                                    -Paripám csodaszép pejló… 

Elcsendesítés a kicsik ölbéli játékaihoz:  -Tekereg a szél, kanyarog a… 

    -W. S.  Dióbél bácsi…            - Süssünk süssünk valamit.. 

    - Lepke lepke… 

 

 



5. MOZGÁS: MINDENNAPOSAN  ÉS  SZERVEZETT 

KÖTELEZŐ  FOGLALKOZÁS KERETÉBEN: 

 Mindennapos: ( rendszeres egészségfejlesztő,) 

Testnevelés foglalkozás 

 Testnevelés foglalkozás:   



6.KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

 Tapasztalat, ismeretszerzés, környezet tevékeny 

megismerése, valóság felfedezése, kipróbálása-

tevékenységben tanulás 



7.ÁBRÁZOLÁS –KÉZIMUNKA: 

 Alkotások a a belső képek gazdagítására, mindennel, 

mindenből ami a környezetünkben fellelhetünk. 



ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE: 

 Hetirend- napirend: választható programok a hét napjain 

 Biztonságot adó, napi ritmus 



KAPCSOLAT A CSALÁDOKKAL 


