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Óvodánk adatai 
 

Óvodánk kollégiumi közösségben működik iskolánkkal, így alkot a köznevelés két szintjén 

egységes, többcélú intézményt.  

Az intézmény neve:  

Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája 

Az óvodát úgy különböztetjük meg, hogy nevét az alábbi rövidítésben használjuk: 

Budapest-Fasori Református Kollégium JÁI és Csipkebokor Óvodája 

 

Az intézmény székhelye és elérhetősége: 

Székhely: 1071 Budapest, Rottenbiller u. 43-45. Telefon: 342-6142 

Az óvoda székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 29. Telefon: 322-1933 

Az óvoda telephelye: Telefon: 1071 Budapest, Rottenbiller u. 43-45. Telefon: 351-7995 

e-mail: csipkebokor@fasor.hu ;  honlap: www.fasor.hu  

Az intézmény vezetője: Filep Zoltán 

Az intézmény jogállása:  

Önálló jogi személyiségű egyházi fenntartású többcélú köznevelési intézmény. 

Az intézmény alapítója (alapítás éve), fenntartója: 

Budapest-Fasori Református Egyházközség, 1071 Budapest, Városligeti fasor 5. 

e-mail: hivatal@fasor.hu ;  honlap: www.fasor.hu 

Alapítás éve: 1926. Újraalapítva: 1992. Óvoda alapítása: 2008. Kollégium alapítása: 2011. 

Az érvényes alapító okirat kelte: 

2017. május 11. 

Nyilvántartásba vétel és működési engedély száma és kelte: 

40-47/244/92/V; Okt-13885/2/2011; 2011. augusztus 28.  

Gazdálkodás 

Intézményünk önálló gazdálkodású költségvetési intézmény. 

mailto:csipkebokor@fasor.hu
http://www.fasor.hu/
http://www.kir.hu/intezmeny/fennreszl.asp?fid=39010416
mailto:hivatal@fasor.hu
http://www.fasor.hu/
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Az állami normatívát és az egyházi kiegészítő normatívát a Fasori Református Egyházközség, 

mint Fenntartó, szükség szerint kiegészíti. 

A Csipkebokor Református Óvodai Közhasznú Alapítványra érkező támogatásokkal, annak 

Alapító Okiratában meghatározott keretek között, szükség szerinti mértékben egészítjük ki 

forrásainkat. 

Ezen kívül a különböző pályázatokon meghatározott célokra elnyert összegekből fejlesztjük 

és bővítjük tárgyi környezetünket és eszközállományunkat. 

Az intézmény felügyeleti szerve: 

Fenntartói felügyelet: Budapest-Fasori Református Egyházközség Presbitériuma 

Szakmai felügyelet: Dunamelléki Református Egyházkerület Iskolaügyi Szervezete a MRE 

Zsinata Oktatásügyi Irodájának bevonásával 

Törvényességi felügyelet: Budapest Főváros Kormányhivatala 

Az intézmény típusa: 

Közös igazgatású, többcélú alapfokú köznevelési intézmény (napközi otthonos óvoda és 

általános iskola) 

Az intézmény OM azonosítója: 034917 

Az intézményen belül az óvoda alaptevékenységként ellátandó feladata: 

Óvodai nevelés Magyarország Alaptörvényére és a hazai óvodai neveléstörténet értékeire, a 

nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, a református keresztyén pedagógiai 

elvekkel és hagyományokkal kiegészítve az Országos Alapprogram alapján. 

Az óvodai csoportok száma: 

5 

Az óvoda vezetője: 

Zila Péterné 

A program átdolgozója: Zila Péterné  

A program átdolgozásához benyújtott szövegváltozatba a szerző javaslatára szószerinti vagy 

tartalmi jellegű beemelések kerültek Zila Péterné (2016): Református pedagógiai 

gondolkodás, avagy egy református óvoda lehetséges programja c. szakdolgozatából. 

A program benyújtója: 

Az óvoda vezetője és nevelő testülete. 
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Az óvoda munkarendje: 

Az óvodai nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. 

Az óvoda a Fenntartóval egyeztetett időpontokban tart zárva, melyről a szülők a törvény 

által meghatározott rend szerint értesítést kapnak. Nyári időszakban az óvoda 5 hétig tart 

zárva. 

Az óvoda nyitva tartása: 

0700 – 1730-ig 

Az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak váltott 

műszakban, a vonatkozó törvényi előírásokat betartva végzik el feladataikat. 

 

  



   7 
 

Bevezetés 
 

Az 1993. évi Közoktatási tv. lehetővé tette, hogy azok a szülők, akik gyermekeiket vallási és 

világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, erre lehetőséget kapjanak az 

óvodai nevelés során is. Működjenek olyan óvodák, melyeknek programjában a keresztyén 

szellemben való nevelés kulcsfontosságú szerepet tölt be. 

A Magyar Református Egyház engedélyével és a Református Pedagógiai Intézet segítségével, 

az óvodák munkájának koordinálásával, az egyházközségek fenntartása alatt létrejöhettek 

ilyen intézmények. Élve a lehetőséggel, fenntartónk 2008-ban megalapította óvodánkat.  

2011-ben a magyar református nevelésügy hagyományaira építve közös igazgatású, többcélú 

alapfokú nevelési és közoktatási intézményt – kollégiumot –hozott létre a Fenntartó 

Egyházközség, melynek részévé vált Óvodánk. 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában és a Református Óvodák keretprogramjában 

foglaltakkal összhangban, a helyi pedagógiai programunk elkészítésénél a hazai óvodai 

neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és 

pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára 

építve Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi 

szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve a keresztyén világkép kialakítását, 

a keresztyén erkölcs megalapozását tartjuk szem előtt. A hitéleti nevelés, és az a tény, hogy 

az egész napot áthatja a keresztyén légkör, a gyermekek személyiségének alakítását segítik 

elő.  

Törvényi háttér 
A református óvodák a köznevelés rendszerébe illeszkednek bele, működésüket az állami és 

az egyházi törvények határozzák meg: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, amely például lehetővé teszi az egyházi 

fenntartású intézmény működtetését, meghatározza a köznevelési intézmény működésének 

alapfogalmait, feltételeit, kereteit. Az óvodai nevelést, mint az iskolát megelőző 

kisgyermekkori fejlesztést, kiemelt feladatként jelöli meg. Az óvodai nevelésről 

részletesebben a 8. § öt bekezdése szól. A 31-35. §-okban olvashatunk konkrétumokat az 

egyházi intézményekről. 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

meghatározza az óvodában folyó feladatellátás, szakmai munka alapvető elemeit: 

— Gyermekkép, óvodakép 

— Az óvodai nevelés feladatai 

— Az óvodai élet megszervezésének elvei 
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— Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai 

— A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

2013. évi V. törvény a Magyarországi Református Egyház 1995. évi I. köznevelési 

törvényének átfogó módosításáról (A módosítással és a végrehajtási utasítással egységes 

szerkezetben), mely alapként hivatkozik hitvallásainkra, a magyar kálvinizmus 

szellemiségére. Megemlíti a családdal való együttnevelés elvét, melyben a családot tekinti 

alapvetőnek. Gyermekképe a gyermeket Isten ajándékaként határozza meg. Célrendszere 

értékelvű, megjelennek benne a kálvinista értékek: műveltség, jellem, a bennünket 

körülvevő kultúra gyarapítása, a vallás szabad gyakorlásában a lelkiismeret szabadsága. 

Kiemelnénk, hogy a tanuló kötelességei között is megemlíti az emberi méltóság tiszteletben 

tartását: "tiszteletben tartsa tanárai és diáktársai emberi méltóságát" (41. §).  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről 

Helyzetelemzés 
Óvodánk egy közös igazgatású köznevelési intézmény része, egy általános iskolával vagyunk 

közösségben. A közösséget az intézmény nevében a "kollégium" szó fejezi ki, ami nem 

bentlakásos intézményt jelent a mi esetünkben. Az isklola 1926-ban holland segítséggel 

kezdte meg működését, 1948-ban államosították - állami iskolaként működött a templom 

udvarán! 1992-ben felmenő rendszerben kezdődött meg az egyházi fenntartásba való 

visszaadása.1 Az óvoda 2008-ban kezdte meg működését önálló intézményként, majd 2011-

ben szervezték közös igazgatásúvá, kollégiummá a két intézményt. Az iskola nevelőtestülete 

30 fős.  

Óvodánk öt csoportos, két telephelyen működik, jelenleg 125 gyermek jár hozzánk. Az 

óvodavezetővel együtt tíz óvodapedagógus, két pedagógiai asszisztens, hat dajka (az egyik 

félállású), egy óvodatitkár, egy konyhai dolgozó látja el a faladatokat. A nevelőtestület 

életkor szerinti összetétele egészségesen vegyes: gyakornok, pályakezdő fiatal kolléganő, 

középkorú, nyugdíjhoz közelálló és pályája utolsó harmadát megkezdett kolléganő dolgozik 

együtt. A nevelőtestületben ketten vagyunk, akik szeretjük a vegyes életkorú csoportokat, a 

többség az osztott csoportszervezést kedveli. Törekvés az osztott csoportszervezés, de a 

gyerekek életkori összetétele és a testvérek lehetőleg egy telephelyre való elhelyezése nem 

mindig teszi ezt lehetővé. Óvodánk tehát 2008 szeptemberében kezdte meg működését 

akkor még három csoporttal egy kiürülő önkormányzati óvoda helyén, egy polgári típusú 

társasház lakásában. 2014 januárjától egy újabb, szeptemberétől még egy csoporttal 

                                                           
1 Nemrégiben az utcán megszólított valaki és elmondta, hogy ő abba az iskolába járt, de most 

azt a reformátusok elvették, ingyen megkapták ... 
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bővültünk az időközben új telephelyre költöző iskola régi épületének földszintjén. Így lettünk 

öt csoportos, két telephelyen működő óvodává. Az eredeti telephelyünkön nem 

használhatjuk az udvart (játszótérre kell járnunk levegőzni), a lakóközösség nem örül, hogy 

óvoda működik a házban. A kiürült iskolaépületben pedig ideiglenes megoldásokkal 

alakítottuk ki az óvodát. Helyzetünk legproblémásabb területe a megnyugtató körülmények 

közötti működés feltételeinek kialakítása. Erre nézve most jutottunk megfelelő forráshoz, 

hogy a régi iskolaépületben megfelelő óvodai körülményeket teremtsünk, s egyben tovább 

bővüljünk egy csoporttal. 

A fentiekből kiderül, hogy pedagógiai programunknak a református elkötelezettség a 

legkiemelkedőbb sajátossága. A társadalmi beágyazottságunkat is erősen meghatározza, 

hogy a fenntartónk egy református gyülekezet. A református egyház köznevelési 

rendszerének jellegzetessége, hogy az intézmények többségét nem központi egyházi szerv 

(mint pl. a katolikus vagy evangélikus egyházban), hanem helyi gyülekezetek tartják fenn. 

Kezdetben az óvoda felhasználói köre is elsősorban a fenntartó gyülekezetből került ki, mára 

ez kezd átalakulni, de még mindig a református, de legalábbis valamilyen keresztyén 

elkötelezettség jellemzi a szülők többségét. Óvodánk a belvárosban (VII. kerület) működik, a 

szülők között magas arányban képviseltetik magukat az értelmiségiek, felsőfokú 

végzettségűek. A családok döntő többsége ép, kevés a HH ill. HHH gyermek. Nevelésünk 

alakításakor inkább a szülők túlzott elfoglaltságára, túlterheltségére, a gyerekek 

mozgásszegény lakókörnyezetére kell figyelemmel lennünk. Budapesten már több 

református óvoda is működik, de még mindig nagyobb az igény, mint a férőhelyek száma, 

ezért is tudott ilyen dinamikusan fejlődni az óvodánk. Versenyhelyzet tehát ilyen értelemben 

nincs. 

A nevelőtestületben a törvényi előírásoknak megfelelően felsőfokú végzettségű 

óvodapedagógusok dolgoznak, egy betöltetlen óvónői állásunk van. Kettőnek van 

szakvizsgája. Az óvodavezető mester fokozatú (neveléstudományi bölcsész) végzettséggel 

rendelkezik.  

Az életünkre a kezdetektől jellemző, hogy folyamatosan van változás. A legutóbbi esemény a 

vezetőváltás volt 2015. augusztusában, mivel az alapító vezető nyugdíjba ment. Most az új 

óvoda kialakítása miatt két csoport ideiglenes termekbe költözik az iskolánk épületében. 

Intézményünk szervezeti felépítése, struktúrája kialakulatlan. A felmenő rendszerben bővülő 

iskola is építkezik (most már évfolyamonkénti párhuzamos osztályok indulnak a felső 

tagozatban is), többször volt igazgatóváltás. Az óvoda is folyamatosan változik, a kollégium, 

mint a két intézmény közössége is kiforratlan a szervezeti felépítés szempontjából.  
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Óvodai nevelésünk alapelvei 
 

Emberkép, gyermekkép, nevelésfogalom 

A református nevelés világnézeti bázisa a Biblia és az arra alapozó hitvallásaink. Ezek alapján 

valljuk az emberről: 

— Az ember Isten olyan teremtménye, akit Ő a saját képére teremtett, s teremtményei 

között megkülönböztetett. Isten az embert arra teremtette, hogy képviselje Őt. Az 

istenképűség leginkább abban jelenik meg, hogy az embernek személyisége van. 

— A bűneset alkalmával az istenkép összetört, s az ember méltatlanná és alkalmatlanná 

vált arra, hogy küldetését, az Isten képviseletét betöltse. Ez olyan súlyos sérülés, 

amelyet a Biblia halálnak nevez.  Ez a súlyos sérülése az embernek minden területen 

megmutatkozik, de legsúlyosabban transzcendens kapcsolatrendszerében. 

Képtelenné vált az Istennel való kapcsolatra, transzcendens képességei azonban 

megmaradtak, s ezekkel az őt megcsaló Sátánhoz kapcsolódott. Ebből pedagógiánkra 

nézve az következik, hogy minden Istentől független vagy csak látszólag Istenhez 

kapcsolódó misztikus tevékenységet, az okkult képességek fejlesztését igen 

veszélyesnek tartjuk, ezektől elzárkózunk. Azt az evangéliumot képviseljük a 

gyermekek között, hogy noha mi nem tudunk Istennel kapcsolatot teremteni a bűn 

miatt, Ő lehajolt hozzánk és Jézus Krisztusban utat nyitott nekünk Önmagához.  

— Az ember társas létre teremtetett, individuuma is csak társas összefüggésben 

formálódik ki. Az ember egységben, belső és külső összefüggéseiben, önmaga, 

embertársai és környezete kölcsönhatásaiban, különösen pedig Istentől való 

függésében értelmezhető. 

— A református emberkép fontos eleme az ember felelős volta. Az ember 

szabadságának kérdését Kálvin az Institutioban külön fejezetben tárgyalja. A 

református emberképnek ez is igen fontos eleme. Ez a két terület már a régi 

kollégiumok diákdemokráciájában is megmutatkozott, mint pedagógiai konzekvencia. 

Pedagógusként, Isten munkatársainak tartva magunkat mindent megteszünk azért, 

hogy az ember szabadságát és felelősségtudatát munkáljuk. Ez nevelésünk egyik 

alaptétele. Éppen ezért elzárkózunk a tudatot kikapcsoló manipulatív módszerek elől 

is. 

Gyermekképünk 

„Mindennek rendelt ideje van...” (Prédikátor 3,1) 

Hogyan gondolkodunk a gyermekről? 

"A föld valamennyi teremtménye közül születésekor az ember a leggyámoltalanabb, és 

szorul rá a legjobban a segítségre. ... A gyámoltalan állapotnak, amelyben az ember születik, 

nagy erkölcsi jelentősége van önmagára és környezetére nézve is ... más oldalról a segélyre 

szoruló állapot jelzi a gyermek kiválóságát, és arra mutat, hogy a gyermek magas fejlődésre 
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van hivatva. Minél magasabb egy épület, annál szilárdabbnak kell lennie az alapnak, amelyen 

nyugszik." (Bavinck,3.) A múlt század elejéről való református pedagógustól származó 

gondolat felhívja a figyelmet a nevelés felelősségére, amelyet fel is vállalunk.  

— Biblia gyermekképünk legfontosabb tétele, hogy a gyermeket Isten ajándékának 

tartjuk.2  A gyermeknek örülünk. 3 A gyermek, mint ajándék, elsősorban a családjának 

adatott, ez pedagógiai alázatra kell, hogy késztessen. A gyermek hosszú ideig szorul 

rá az őt körülvevő felnőttek nevelésére, felelős gondoskodására. Ezt mind szülőként, 

mind pedagógusként megtisztelő feladatként Istentől vesszük. 

— A gyermek teljes értékű ember fogantatásától fogva, de nem kicsinyített felnőtt. 4 

Életkori sajátosságait, saját fejlődési ütemét, személyiségét mindig tudatosan 

figyelembe kell venni. Ebből az következik, hogy a pedagógusnak folyamatosan 

frissülő szakmai tudással kell rendelkeznie a fejlődéslélektan, a tanuláselmélet, a 

gyermeket körülvevő szociológiai környezet alakulása terén. 

— A gyermeket csak egy időre kapjuk, a nevelés feladata, hogy egyre inkább felszámolja 

önmagát, s abban segítse a gyermeket, hogy önálló, autonóm személyiséggé váljék. 

Az ember tehát kezdettől személyiség, de nem azonnal önálló.  

— Hiszünk abban, hogy Isten ajándéka a docilitas, a tanulásra való készség a 

taníthatóság. Hiszünk abban, hogy a világ megismerhető és megismerendő. Éppen 

ezért ez gyermekképünkön is túlmutat az élethosszig való tanulásra. "Ki a hívő? - aki 

tanulni akar!" - mondta Kálvin egyik vitájában. (Idézte Bogárdi Szabó István)5  

— Az ember közösségre való teremtettségéből fakad gyermekképünkben, hogy a 

gyermeket csak kapcsolatrendszerében, környezetében szemlélve lehet látni, 

megismerni, nevelni. 

— Gyermekképünk és a bűneset: A gyermeket nem azért tiszteljük és szeretjük, mert azt 

hisszük, hogy jó. Azért tiszteljük, szeretjük, mert Isten ajándéka, teremtménye, 

potenciális megváltott, mert küldetésünk van felé. Éppen ezért nem lehet gyermek 

olyan nehezen nevelhető vagy sérült, vagy mélyre süllyedt állapotban, hogy ne 

tartoznánk Isten előtti felelősséggel iránta. (Inkluzív szemlélet) 

— A gyermek, mint ember transzcendens lény. A keresztyén nevelésben ezt sem 

hagyhatjuk figyelmen kívül, pedagógiánk mindent átható alapja, kontextusa a hitéleti 

nevelés. 

 

Valljuk, hogy a gyermekkor Isten rendelése. Miközben mindenben Istent helyezzük a 

középpontba, óvodai nevelésünk abban az értelemben gyermekközpontú, hogy befogadó 

szemléletű, nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. A gyermek fejlődő 

                                                           
2
 Zsolt. 127,3 

3
 Jn. 16,21. 

4
 Péld. 22,6. 

5
 A reformáció tanítása - a tanítás reformációja konferencia (Bp. 2016. 02.25.) Dr. Bogárdi Szabó István 

előadásában  
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személyiség, fejlődését Isten szerető gondoskodása alapján genetikai adottságok, az érés 

sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások 

együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek 

sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki 

szükségletei vannak. Szem előtt tartjuk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának 

megerősítését az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával oly 

módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen magas színvonalú és 

szeretetteljes nevelésben, s meglévő hátrányai csökkenjenek. A gyermeket körülvevő 

személyi és tárgyi környezetre különös gondot fordítunk. 

Gyermekeink: 

 tudják, hogy ők Isten egyszeri és megismételhetetlen teremtményei (szellemi, 
erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiségek, egyben szociális lények); 

 szociális képességeik nyilvánuljanak meg kapcsolataikban, a családban, 
közösségekben, baráti körben; 

 álljanak helyt lelkileg, értelmileg, érzelmileg és fizikailag feladataikban; tudjanak és 
merjenek dönteni; 

 legyenek nyitottak a teremtett világ dolgai felé. 

 

Óvodaképünk 

 

A református óvoda beilleszkedik a magyar köznevelési rendszer törvényes kereteibe, 

örömmel vállalja fel az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának alapelveit és célját: 

"Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy 

a) a gyermeket - mint fejlődő személyiséget - szeretetteljes gondoskodás és különleges 

védelem illeti meg; 

b) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, 

esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be; 

c) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell 

irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly 

módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben." 

(Bevezető 4. pont) 

"Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a 

gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni 

sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek ellátását is)." (Bevezető 3. pont) 
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Az óvodakép tágabb értelemben magában foglalja mindazt az elképzelést, amely az 

óvodához kapcsolódik: funkció, kiindulópont, cél és a célhoz elvezető hatásrendszer, 

társadalmi-kulturális közegbe, a köznevelés rendszerébe való beágyazódás. Szűkebben 

értelmezve ezt a fogalmat elsősorban az óvodában felépítendő illetve számba veendő 

hatásrendszert szoktuk megfogalmazni a pedagógiai programban. 

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézményeként kívánja 

kiegészíteni a családi nevelést a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Óvodánk 

pedagógiai tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével biztosítja az óvodáskorú 

gyermekek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Olyan gyermekeket 

szeretnénk kibocsátani, akik kiegyensúlyozottan, boldogan mennek iskolába. A gyermek 

belső érése, valamint a jól együttműködő családi- és óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége 6-7 éves korra eléri a következő életszakaszba, a 

kisiskolás korba való átlépés pszichikus feltételeit és fejlettségi szintjét.  

Lássuk az óvodát beágyazottságában: Az óvodáskor jelentőségéből fakadóan az óvodában 

eltöltött életszakaszt távlataiban, egy egész élet kereteiben érdemes szemlélni. Ennek 

megfelelően az óvodaképben is fontos, hogy így gondolkodjunk. Éppen ezért az átmenetek 

időszakait komolyan kell venni. A Biblia tanítása szerint a gyermek nevelésének feladatát 

első renden a szülők kapták Istentől (Példabeszédek 78,3-4), ezért a gyermek nevelésének 

elsődleges színtere a család. A család mindig is elsődleges a gyermek személyiségének 

formálódásában, az óvodaképben fontos a családról való gondolkodás. A 

kapcsolatrendszernél még kitérünk erre, de alá kell húznunk most is, hogy a református 

keresztyén gondolkodásban a család érték, a házasság az istenképűség eleme. Tehát 

óvodaképünk kiemelt eleme a családdal való együttműködés, a befogadás/beszoktatás 

időszakának, illetve a másik nagy átmenet, az iskolába lépésnek a komolyan vétele. Ebben 

nagy lehetőséget jelent számunkra, hogy egy református iskolával működünk együtt egy 

intézményen belül. 

A pedagógiai hatásrendszer fogalma magába foglalja mindazokat a tudatosan tervezett vagy 

számba vett hatásokat, amelyek az intézményben a gyermekeket érik és a kívánt 

személyiségfejlődés irányába hatnak. A tudatosságot, hatékonyságot növeli, ha számba 

vesszük a rejtett hatásmechanizmusokat is, amelyek a deklarált célokkal, értékrenddel 

ellentétes hatásokat is kifejthetnek. 

A hatásrendszer legmarkánsabb elemei: 

— Az intézmény szellemisége, légköre: ezen a téren különösen is fontos a rejtett 

hatásmechanizmusok átgondolása, hiszen több kutatás mutat rá, hogy a református 

nevelés minden szereplője kiemelt jelentőséget tulajdonít a hitelességnek. Ebben 

minden dolgozónak személyes felelőssége, hogy lelki életét Isten előtti igényességgel 

élje, konfliktusait szeretetben törekedjen rendezni, kommunikációja legyen nyitott, 

barátságos, őszinte. 



   14 
 

— Az óvoda közössége: Akkor gondolkodunk korszerűen és református identitásunknak 

is megfelelően, ha az intézményt élő szervezetként, egységbe foglalható 

közösségként értelmezzük: "Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá ..." 

(1. Pt. 2,5. Károli) "Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben Őhozzá, 

Aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az Ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, 

a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész a saját adottságának 

megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön 

szeretetben." (Ef. 4,15-16. Új ford. 1990) A tudományos gondolkodás eljutott a 

szervezetben, összefüggésekben való szemléletre, s mi rácsodálkozhatunk arra, hogy 

ez a Szentírás szemlélete. Azt azonban mindannyian tapasztaljuk, hogy ennek 

komolyan vétele nem könnyű, sőt néha lehetetlennek tűnő feladat az egyén számára. 

Lényeges támpont a református pedagógus munkájában, hogy hisszük, hogy az 

emberek közötti szereteten, kölcsönösségen, a saját előrehaladást is a közösség 

kontextusában észlelő mentalitás Isten műve, Isten ezen munkálkodik, ebben lehet 

partner az intézmény minden résztvevője, méghozzá Isten partnere. A kontextusos 

szemléletnek keresztyén perspektívája, hogy a közösségszemléletben Isten személye 

is jelen van, kiemelkedő, domináns helyet kap. Itt érdemes észrevennünk azt a 

megfogalmazódó szülői gondolatot, hogy az is hitelességi tényező, hogy ha érezhető 

egy intézményben, hogy a kollégák is szeretik egymást. Az intézmény szervezetét a 

pedagógiai programban az elvek szintjén érdemes átgondolni, konkrét 

megfogalmazására az SzMSz-ben kerül sor. Itt fontos hangsúlyoznunk a 

dokumentumaink koherenciáját. 

— Az intézményi identitás, szakmai szemlélet: Általánosságban ez már kifejtésre került 

az eddigiekben. A helyi pedagógiai program megfogalmazásakor érdemes átgondolni, 

hogy egy intézmény hogyan deklarálja identitását. Ez után pedig komoly 

tudatossággal áttekinteni, hogy a deklarált identitással koherens-e a megfogalmazott 

pedagógiai program minden eleme, az intézmény gyakorlata. Ennek a tudatos 

koherenciára való törekedésnek kell megjelennie az önértékelési rendszerben, a 

pedagógiai program folyamatos fejlesztésében. 

— A felnőttek: A pedagógus kiemelkedő jelentőségű szereplője a hatásrendszernek, 

szükséges foglalkoznunk a református pedagógusidentitás, pedagógusszerep 

kérdéskörével. Az intézményben dolgozó nem pedagógus munkakört betöltő 

személyekre is ki kell terjesztenünk a hitelesség, lelkiség iránti szemléletünket.  

— A gyermek: Az eddigiekben vázolt rendszerszemléletben nyilvánvaló, hogy az 

intézményen belül a gyermekek nem pusztán tárgyai a nevelésnek, hanem aktív 

résztvevői, noha nyilvánvalóan ezt nem pedagógiai vagy bármilyen tudatossággal 

teszik. A kortárskapcsolatok, a gyermek-felnőtt kölcsönhatások a hatásrendszer 

szerves részei, a nevelési folyamatok tervezésekor és alakításakor ezt figyelembe kell 

venni. 

— Az intézmény külső megjelenése, tárgyi feltételei. 

— Az intézmény konkrét kapcsolatrendszere: ennek kifejtésére külön kitérünk. 



   15 
 

— Az intézményben működtetett tevékenységrendszer: A hatásrendszer 

legközvetlenebbül ható eleme a tevékenységrendszer, ezt részletesebben kell 

kifejtenünk, erre is külön teret szentelünk. 

Nevelésfelfogásunk 

Mi a nevelés? Erre sokféle választ adhatunk attól függően, hogy milyen filozófia, emberkép 

vezérel bennünket. A választ nem könnyű konzekvensen megadni, hiszen sok esetben 

sokféle emberkép, nevelésfelfogás elemeiből konstruálunk egy nem is teljesen tudatos 

nevelésfelfogást. A nevelés gyakorlatában éppen ez a sokféleség ad rugalmasságot vagy tesz 

következetlenné, tanácstalanná. Most kísérletet kell tennünk egy olyan nevelésfogalom 

megfogalmazására, amely éppen a református keresztyén gondolkodásból vezethető le. 

Mindenek előtt le kell szögeznünk, hogy református keresztyén szellemiségünknek 

ellentmond a statikus gondolkodás, soha nem gondolhatjuk azt, hogy mi már tökéletesen 

értjük Istent, az embert, a dolgunkat. A "semper reformanda" szellemiségéből fakadóan 

készek vagyunk ezen a téren is folyamatosan tanulni. Azzal együtt, hogy hiszünk az abszolút 

igazságban, nem hisszük, hogy azt már tökéletesen ismernénk. Pálhegyi Ferenc egy 

tanulmányában azok után, hogy összefoglalja az egyes korok, emberképek mondanivalóját, s 

rámutat azok esetleges egyoldalúságára, kimondja, hogy mindegyik tartalmaz olyan 

felismerést, amely gazdagíthatja gondolkodásunkat. (Pálhegyi, 2000) 

Mit érint a fentebb fölvázolt emberképből fakadó nevelés?  

— Értékeket, értékrendet: Hisszük, hogy a nevelés értékrend fölmutatása, közvetítése. 

Esetünkben a keresztyén értékrend közvetítéséről beszélhetünk. 

— Kapcsolatokat: Hisszük, hogy a közösségre teremtett ember kölcsönhatások során 

neveltetik. Mélyen egyetértünk a konstruktív felfogással abban, hogy kooperáció, 

sokszínű interakció-rendszer során megy végbe az ember formálódása, tágabb 

értelemben vett tanulása. 

— Felelősségvállalást: A felnőtt, tarozik azzal, hogy a pedagógiai kölcsönhatás során 

viselje a felelősséget, de azt fokozatosan engedje is át a rá bízott gyermekre, engedje 

őt egyre inkább a saját lábára állni. "Noha a gyermek teljes értékű ember már a 

foganásakor, személyiségének autonómiája fejlődés során jön létre. Mivel Isten a 

még fejletlen gyermeket a felnőttekre bízta, a szülőknek és a pedagógusoknak föl kell 

vállalniuk a tudatos személyiségformálás felelősségét." (Jó Pásztor Óvoda, 2006) 

— Célt: A nevelés céltudatos tevékenység. A keresztyén pedagógus két vonatkozásban is 

célt tűz ki maga elé a nevelés során:  

- Immanens cél: Erre a földi életre való felkészítés. A nevelés elsősorban 

immanens jellegű, Isten általános kegyelmén nyugszik. 

- Transzcendens cél: Hibás célkitűzés lenne a bűneset következményeinek 

megoldását a nevelés céljául kitűzni. Erre egyedül a megváltás a megoldás. 

Azonban a keresztyén nevelésnek célja az Istennel való kapcsolat építése, az 

Isten iránti nyitottság, tisztelet formálása, az ige hirdetése szóval és élettel. 
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— Folyamatjelleg: Az óvodai nevelést az egész személyiségfejlődés perspektívájában 

látjuk. A személyiség formálódása egy teljes életen át tartó folyamat. Keresztyénként 

hiszünk abban, hogy az egész emberi élet fölkészít az örökkévalóságra, jó esetben a 

tökéletességre. Az óvodáskor jelentőségét ebben a nagy perspektívában abban látjuk, 

hogy sok tekintetben szenzitív szakasz. Comenius szerint: "A fa már első életévében 

kifejleszti törzséből a vezérágakat, úgy, hogy később csak ezek növelésére lesz 

szükség. Így tehát mindazt, aminek egész életre szóló használatára akarjuk az embert 

megtanítani, bele kell táplálnunk ebben az első iskolai fokozatban." (Didactica 

Magna) Noha Comenius óta már sokat tudunk az emberi agy plaszticitásáról, az 

óvodáskor fontosságát komolyan kell vennünk, s egy folyamatba illesztve kell 

szemlélnünk (előzményével és következményével együtt).  

Milyen pedagógusszerep következik ezekből? A keresztyén pedagógusszerep közismert 

bibliai metaforákban fogalmazható meg (Szontagh Pál)6:  

— Pásztor: gondoskodás, tápláló szeretet, őrzés felelőssége jellemzi. Jézus a Bibliában 

több helyen is Jó Pásztorként beszél önmagáról.  

— Sáfár: nem a saját tulajdona az, amire gondot visel, nem a magáét gyarapítja 

(amellett, hogy a gyermek elsősorban Istené, a pedagógus esetében különösen is 

fontos, hogy szem előtt tartsa, hogy a gyermek elsősorban a családjára bízatott), egy 

időre szól a megbízatása, a számadás felelőssége. 

A pásztor és a bárány metafora az egész Biblián áthúzódik. Különös jelentést kap a 

pedagógusszerep tekintetében a Jelenések könyvében (7,17.) megnyíló kép, ahol a Bárány 

legeltet. Azt látjuk, hogy a Bárány pásztor szerepben van. Ez a kép arra is utal, hogy Krisztus, 

mint Pásztor teljesen azonosult a bárányokkal, Báránnyá lett, így lett Megváltónk. Mit 

mondhat ez a pedagógusszerepről? Tanító tanuló - tanuló tanító kölcsönhatásban való 

nevelői szerep, amelyben elsősorban a pedagógus az, aki azonosulni tud a növendékkel, s aki 

a vezetés felelősségét így is fölvállalja.  

A keresztyén pedagógusszerep fontos eleme az elkötelezettség, elhívatottság (Kotschy Beáta 

kutatásáról tett említést Szontagh Pál előadásában, amelyből az derül ki, hogy ez a 

református intézmények körében igen kiemelkedő elvárás.) Az elhivatottság, hitelesség, 

elkötelezettség nem csak, mint pedagógust, hanem, mint keresztyént is jellemeznie kell. A 

hitelesség, Isten előtti elkötelezettség következménye kell, hogy legyen a magas szintű 

szakmaiság, a szakmai fejlődés iránti elkötelezettség. Az emberképünk pedagógusra 

vonatkoztatásából a pedagógusszerep fontos vonása a kooperatív szakmai mentalitás. Nem 

csak a gyermekek tanulásszervezését illetően, hanem a szakmai munkában is. Egy hiteles 

református köznevelési intézményben a nevelőtestület szakmai és lelki közösségként 

működik, a pedagógus képes ebben megtalálni helyét, szerepét, képes a szakmai közösséget 

gyarapítani és abban tanulni, szakmailag fejlődni.  
                                                           
6
  A reformáció tanítása - a tanítás reformációja konferencia Bp. 2016. 02.25.  
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Küldetésünk 

Óvodánk a krisztusi szeretetteljes gondoskodást és védelmet biztosítva kíván boldog, 

kiegyensúlyozott gyermeket nevelni.  

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ezért nagy gondot fordítunk a 

gyermek és családja megismerésére. Valljuk: „csak a megismert gyermek nevelhető”. Az 

óvoda szükség esetén betölti hátránycsökkentő szerepét. Elsősorban református családok 

számára kívánunk segítő kezet nyújtani gyermekeik neveléséhez; azonban nem zárkózunk el 

azoktól a családoktól sem, akik elfogadják értékeinket és nevelési céljainkat.  

Nevelői munkánkban az állandó megújulásra törekszünk, teret adva a különböző innovatív 

pedagógiai törekvéseknek, az óvodapedagógusok keresztyén értékrendjének, pedagógiai 

nézeteinek és módszertani szabadságának, figyelembe véve a gyermek érdekeinek védelmét. 

Én az alábbiakat gondolom: 

 Isten dicsőségére lenni 

 Isten rendjét, akaratát hitelesen képviselni 

 A keresztelőkor tett szülői fogadalom teljesítésében segítséget nyújtani 

 A társadalomban a következő nemzedék nevelésének felelősségében részt vállalni 

 A gyermekek között Isten jelenlétének biztonságát megélni, Istennel való kapcsolatra 

segíteni 

 Isten előtti felelősséggel a lehető legjobb szakmai tudást birtokolni, ezt a tudást az 

ige mérlegén megszűrni, s így a legjobb tudásunk szerint nevelni, a családok 

támogatására lenni a nevelés terén. 

 

Nevelési célkitűzésünk 

A megélt biztonság talaján induljon el a gyermek a felnőtté válás tág perspektívája felé úgy, 

hogy a közvetlenül előtte álló iskolai életszakaszra felkészült, motivált legyen. Biztonságát 

merje Isten iránti bizalomból meríteni. Életét társas kapcsolataiban, másokra való 

nyitottságban, egészséges önérvényesítésre való képessége megalapozódásával derűsen, 

pozitív kilátásokkal kezdje meg az iskolában. Tehát: 

— Legyen életvidám, életkorának megfelelően önálló. 

— Legyen tudomása arról, hogy ő Istennek egyszeri, megismételhetetlen, drága 

teremtménye. 

— Élhesse át az érdemektől független szeretetet és megbocsátást. 

— Alapozódjék meg egészséges rezilienciája, legyen motivált a nehézségekkel való 

megbirkózásra. 

— Önmagáról életkorának megfelelően legyen reális képe, tudjon értékeiről, ne essen 

kétségbe korlátai miatt. 
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— "Ismerje meg elsősorban a felnőttek példáján keresztül, hogy mit jelent hitből élni, 

rendíthetetlenül bízni Jézusban." (Jó Pásztor Óvoda) 

— Legyen motivált a megismerésre, a megismerésben az erőfeszítésre is. 

— Alakuljon ki egészséges lelkiismerete, merje vállalni önmagát, tudjon arról, hogy a 

hibái miatti szorongást feloldja az őszinteség, hogy van bocsánat, hogy lehet hibázni 

és újrakezdeni. 

— "Legyen kedve és képessége a környezetével (társadalmi, természeti és kulturális 

környezet) való kapcsolatra." (Jó Pásztor Óvoda) 

Óvodai nevelésünk célja, hogy elősegítsük az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a 

gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését, az életkori sajátosságok, 

egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek ellátását is), valamint a keresztyén értékrend átadása, mely 

elsősorban a gyermek lelki életére irányul, de átszövi az általános nevelési feladatokat és a 

közösségi nevelést is.  

 Az ember szabadságának munkálása  

 A ránk bízott gyermekek találjanak rá az útra, mely az Úr Jézushoz vezet. 

 Bontakozzék ki a környezetükben jól eligazodó, sokoldalú, boldog, harmonikus 

személyiség. 

 Alakuljon ki bennük helyes értékrend és önértékelés. 

 A gyermekek a világot, mint Isten csodálatos művét, ismerjék meg. 

 Alakuljon ki a gyermekekben a természet iránti pozitív érzelmi kötődés. 

 Egyéni és közösségi komplex képességfejlesztéssel váljanak alkalmassá az iskolai 

életre. 

 A megismert bibliai családmodell értékként épüljön be életükbe. 

 Szeretetre nevelés, mely az önuralomra, szolgálatkészségre nevelésben és személyes 

hithez segítésben valósul meg. 

A református nevelés világnézeti alapja a Szentírás és az abból táplálkozó hitvallásaink. 

Gyermekeinkben szeretettel, szakértelemmel (életkoruknak megfelelő módon) kívánjuk 

elültetni az „Ige magot”, mely igazán értékes emberré, személyiséggé formálja őket. Valljuk: 

hitre segíteni őket – egyet jelent az életre segítéssel. Azok a gyermekek, akik keresztyén 

családban születtek, a szülők hite és döntése alapján váltak az egyház tagjává. 

Gyermekeinket szeretnénk elindítani azon az úton, ahol az evangélium megismerése által 

életük egy bizonyos pontján Jézus Krisztus követőivé válnak. A nevelést teljesen átvenni a 

családoktól nem lehet, de velük együtt, a közös célra tekintve, óvodánk és a család betöltheti 

feladatát. Így teljesíti be rajtunk keresztül a fenntartó gyülekezet azt a feladatát, hogy a 
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keresztelői fogadalom megtartásában a családok segítségére legyen. Nem minden szülő 

tudja felvállalni otthon a keresztyén hitben való nevelést, ezért az evangélium hirdetésének 

(a missziónak) első lépcsőfoka óvodánk lehet.  

Az óvodai nevelésben alapelvünk, hogy a gyermeket a krisztusi példa alapján elfogadás, 

szeretet, megbecsülés és bizalom vegye körül, a nevelés tegye lehetővé és segítse a gyermek 

személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. 

Az óvodai nevelésünkben alkalmazott pedagógiai hatásokat a gyermek személyiségéhez 

igazítjuk. 

Mindezek megvalósítása érdekében gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről; 

az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről; a testi, a 

szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról. Sokszínű, 

változatos egyéni és közösségben végezhető tevékenységekre biztosítunk lehetőséget, 

különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra. E tevékenységeken keresztül 

közvetítünk az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakat, 

emberi értékeket a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges személyi és tárgyi 

környezetben. 

Intézményünk jelenleg nem néz szembe se nemzetiségi, se migráns családok gyermekeinek 

befogadásával kapcsolatos feladattal. A keresztyén szemléletből fakadó elfogadás és a 

Programunk különbözőséggel kapcsolatos szemlélete alapján azonban nyitottak vagyunk 

arra, hogy a református keresztyén szellemiségű nevelést igénylő nemzetiségi valamint 

migráns családok gyermekei helyet találjanak nálunk, biztosítva önazonosságuk megőrzését, 

ápolását, erősítését, társadalmi integrálásukat, emberi- és alapvető szabadság jogaik 

védelmét. 

 

A nevelés területei 
Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban Alapprogram) az alábbi 

területekre bontja a nevelési feladatokat: 

"Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. 

Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása, 

- az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés, 

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása." 

Noha a nevelést szerves egészként értelmezzük, a fent előírt területekkel egyet érthetünk, 

hiszen ezt az egészet valamilyen vezérfonal mentén konkretizálnunk kell. Programunk 

sajátos nevelési területe a hitéleti nevelés, amely fakad világnézeti elkötelezettségünk 

felvállalásából, tehát ebben jelenik meg markánsan, hogy református óvodaként működünk. 
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Az egészséges életmód alakítása 
 

A test a lélek temploma (lásd 1Kor 6,19) 

"Krisztusnak az élet fölötti uralma azt jelenti, hogy a keresztyénségben nincsenek platóni 

területek: nincs semmiféle kettősség vagy hierarchia test és lélek között." (Schaeffer, 1999. 

11. o.) gondolkodásunkban az élet alapvető érték, a testünk állapotáért, az egészséges 

életvitel igényéért Istennek tartozunk felelősséggel. Az egészségvédelem tehát nem öncél, 

nem az életünk középpontja, hanem az értékrendünk szerves része. Az óvodáskorú gyermek 

ebben a tekintetben még különösen is kiszolgáltatott a felnőtteknek, az önálló személyiséggé 

válásban ezen a téren is segítenünk kell: kiegyensúlyozott lelkiállapot, egészséges 

táplálkozás, a mozgásigény kielégítése, a harmonikus mozgásfejlődés biztosítása, a 

személyes higiénia igényének kialakítása, a testi képességek egészséges fejlődésének, 

fejlesztésének biztosítása a nevelés szerves része. A pedagógus feladata az egészséges és 

biztonságos környezet, kiegyensúlyozott életritmus, a megfelelő eszközrendszer biztosítása 

részletekbe menően (pl.: a csoportszoba rendszeres szellőztetése). 

A feladat megvalósításánál abból kell kiindulnunk, hogy Isten minden létezőnek Istene és 

mindenkor gondja van teremtményeire. Őrző szeretete biztosít arról, hogy minden ránk 

bízott gyermek fejleszthető, erősíthető. 

Az egészséges életvitel igényének kialakítása, a fizikai állapot védelme, edzése az óvodai 

nevelés egyik alapvető tevékenysége, amely segíti a gyermek szükségleteinek kielégítését. 

Elősegíti növekedését, fejlődését. Ezek mellett hozzájárul egészségének megőrzéséhez, jó 

közérzetéhez és megteremti a nevelési hatások érvényesülésének feltételeit. 

A gyermekek megismerése nélkülözhetetlen. Az óvodapedagógus az ismerkedés folyamatát 

a gyermekekről készített anamnézissel indítja el. Fontos, hogy megismerje igényeiket, egyéni 

jelzéseiket, otthonról hozott szokásaikat. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 folyamatosan figyelje a gyermek fejlődését mind testileg, mind lelkileg és működjön 

együtt a megfelelő szakemberekkel (védőnővel, gyermekorvossal, pszichológussal); 

 lelki problémák, krízishelyzetek kezelésében szükség esetén intézeti lelkipásztorunk 

segítségét vesszük igénybe; 

 ismerje meg a családbeli szokásokat, tapintatosan változtasson a helytelen 

gyakorlatokon; 

 segítse az önállósodáshoz vezető utat; 

 egészségkárosító hatásokra hívja fel a figyelmet; 
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 gondozási feladatok sorrendiségét türelemmel gyakoroltassa; 

 a tevékenységek gyakorlásának pontos menetét a csoportban dolgozó pedagógiai 

munkát közvetlenül segítő munkatárs bevonásával végezze a rögzülés érdekében; 

 az egészséges életmód megalapozása érdekében szervezze meg a gyermekek 

napirendjét. 

A gondozás alapja az óvodapedagógus, az óvodai munkát közvetlenül segítő munkatárs és a 

kisgyermek közötti meghitt viszony, természetes testközelség. 

A gyermekek fokozatosan válnak képessé szükségleteik önálló kielégítésére, ezért az 

óvodába lépéskor eltérő lehet fejlettségi fokuk az önkiszolgálásban. Az önálló étkezés, 

testápolás, öltözködés szervezettségét az óvodába lépéstől biztosítja az óvodapedagógus. 

Azért, hogy a gyermekek megismerjék a szokásokat, a beszoktatásnál óvodapedagógus – 

pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatárs minden gyermekkel együtt végzi a 

teendőket. 

Az öltözködésnél az önállóságra nevelés fokozatosságát szem előtt tartva, az 

óvodapedagógus segítse elő a fűzés, kötés, gombolás és cipzárhúzás megtanulását és 

begyakorlását. 

A táplálkozás a növekedés és fejlődés egyik legfontosabb feltétele, melynek során nemcsak 

az energiát pótolják, hanem a testépítéshez is nélkülözhetetlen. Az egészséges táplálkozást 

szem előtt tartva rendszeresen konzultálunk ételszállítónkkal. A speciális diétára 

odafigyelünk. Rendszeresítettük a délelőtti gyümölcsfogyasztást. Az óvodapedagógus ismerje 

meg az egyes gyermekek étkezési szokásait. Az eddig ismeretlen ételféleségeket ismertesse 

meg a gyermekekkel, majd nagy tapintattal szoktassa őket a kívánt táplálkozási 

követelményekhez  szokásrendhez. Igényessége terjedjen ki az esztétikus terítésre is. A 

gyermekek ismerjék meg és sajátítsák el a kulturált étkezés szokásait. Egyéni kép szerint 

tanulják meg az evőeszközök helyes használatát. 

Váljék természetessé az étkezés előtti és utáni hálaadó imádság. 

A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, 

rendszeres, szükség szerinti tisztálkodásukat és tisztaságigényük kialakulását szolgálja. 

Törekednünk kell a családi és óvodai gondozás, szokások összehangolására, a gyermekekkel 

való bensőséges kapcsolat kialakítására, hogy az óvónői modell személyes értékűvé váljék. 

Megteremtjük a hajápoláshoz, fogmosáshoz, a WC használatához a feltételeket úgy, hogy a 

gyermekek kellő intimitással, fokozatosan teljesen önállóan végezhessék ezeket a 

tevékenységeket. 

A mozgás nemcsak a gyermek szervezetére, hanem egész személyiségének fejlődésére 

pozitív hatással van, ami nem korlátozódik a foglalkozásokra, hanem napi tevékenységeihez 

szervesen illeszkedik. Fejleszti az általános testi képességeket, a téri tájékozódást, a testséma 
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kialakulását, elősegíti a koordinált mozgást, valamint a prevenciónak is eszköze. A 

mindennapos szabad mozgás során egyénileg gyakorolhatják a természetes 

nagymozgásokat, mozgáselemeket. E mellett fontos a mindennapos frissítő testnevelés, a 

finommotorikát fejlesztő, a testtartást javító és egyéb prevenciós játékok; továbbá a 

légzéstechnika, a mindennapi levegőzés (télen is), séták, kirándulások szervezése. Óvodánk 

felhasználói köre belvárosi lakásokban élő családokból tevődik össze, megfigyeléseink szerint 

gyermekeink között jellemző a szabad mozgás hiánya, a mozgáskoordinációs elmaradás. 

Emellett az udvar szűkössége illetve hiánya is nehezíti ezen a területen a munkánkat. A 

mozgásfejlesztésre tehát még több figyelmet kell szentelnünk, még nagyobb tudatosságra 

van szükségünk. Eszközfejlesztési lehetőségeink között kiemelt szerepet kell szánnunk a 

mozgásfejlesztő eszközöknek. 

A pihenés, az alvás nagy jelentőségű ebben a korban, ezért a helyes életritmus kialakítása 

első pillanattól elengedhetetlen. Ezt az óvodapedagógus egyrészt a rugalmas napirenddel, 

másrészt egy adott intervallumban ismétlődő tevékenységek sorozatával alakíthatja ki. 

Feltételeit a rendszeres szellőztetéssel, csendes környezettel teremtse meg. 

Egészségvédelem 

A gondozási, a testi nevelés és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő ellátása elősegíti a 

gyermekek egészségének megóvását. 

 A Házirendben foglalt baleset megelőzési szabályainkat az óvodapedagógusok 

ismerjék és hívják fel a szülők, gyermekek figyelmét azok betartására (folyosó rendje, 

szaladgálás leállítása, eszközök rendeltetésszerű használata)! 

 Hangsúlyos a környezet tisztán tartása, portalanítás, fertőtlenítés, időjárásnak 

megfelelő réteges öltözködés, folyamatos levegőcsere, minél több zöld növény 

ápolása, párásítás. 

  A mindennapos testnevelésnek minden csoportban meg kell valósulnia, ehhez 

igazítjuk a pedagógiai munkát segítő munkatársak feladatait, időbeosztását. 

 A napközben megbetegedett gyermeket az óvodapedagógus elkülönítve gondozza, 

amíg a szülei az értesítés alapján megérkeznek. Ezek a gyermekek fokozottabb 

gondozást, türelmet és figyelmet igényelnek. A személyes higiénia betartása – külön 

törülköző, pohár, fésű, ágynemű, ruha stb. használata – elengedhetetlen. 

 Figyelünk a különleges betegségekre (reflux, asztma, cöliákia, bőr-, ételallergia stb.). 

 A gyermekek személyi higiénéjére odafigyelünk. Szükség esetén cipő, ruhapótlással 

segítünk. A családok együttműködésére kell építenünk abban, hogy a gyermekeknek 

rendelkezésére álljon a megfelelő csereruha 

 Fokozottan figyelünk a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. A gyermekeknek a 

csoportszobában egész nap rendelkezésére kell állnia a víznek, ivópohárnak. 
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Az óvodapedagógus feladatai: 

 kísérje figyelemmel a gyermekek egészségi állapotát; 

 tájékoztassa a szülőket az esetleges változásokról, tegyen jelzést ezekről az óvoda 

védőnőjének; 

 segítse a folyamatos védőnői ellátás, fogorvosi szűrés zökkenőmentes lebonyolítását; 

 folyamatosan kísérje figyelemmel a gyermekek tevékenységét; 

 a balesetek megelőzése érdekében jelezze az eszközök, használati tárgyak 

meghibásodását; 

 tanítsa a gyermekeket arra, hogy figyeljenek saját és társaik egészségének, valamint 

testi épségének megőrzésére, védelmére; fordítson gondot a betegségmegelőzés 

szokásainak kialakítására. Minden nevelési év elején tartson baleset-megelőzési 

tájékoztatást a gyerekeknek, ennek megtörténtét regisztrálja a csoportnaplóban 

(„feljegyzések a csoport életéről” – rovatban)! 

A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges és 
biztonságos környezet biztosítása 

Az óvodai környezet feltételei nagymértékben befolyásolják a gondozás hatékonyságát a 

gyermekek egészséges életmódjának szintjén. Nélkülözhetetlen az egészségügyi előírásoknak 

megfelelő, nyugalmat árasztó, a gyermekek számára biztonságos, esztétikus környezet; 

valamint a gyermekek testmagasságához illő asztalok és székek, megfelelő méretű ágyak 

biztosítása. Az öltözők berendezése, világítása, fűtése lehetővé teszi a gyermekek 

biztonságos és kényelmes öltözését-vetkőzését, külön ruha-cipőtartó polccal. 

A csoportszoba több funkciót tölt be: játék, különböző tevékenységek, étkezés, alvás, 

pihenés, minden itt történik. Így naponta többször szükség van levegőcserére. Kuckók, 

sarkok létrehozása az intimitást, az egyéni tevékenységeket szolgálják; lehetőséget 

teremtenek mesélésre, dramatizálásra, bábozásra, meghitt beszélgetésekre. 

Az egészséges életmód tanításához hozzá tartozik a környezet védelméhez, természeti és 

társadalmi környezetünk megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, melyekkel a 

környezettudatos magatartást alapozzuk meg. 

Szükség esetén a szülőkkel és az óvodapedagógussal együttműködő megfelelő szakembert 

kell bevonni speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok 

ellátására. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 testi szükségleteik kielégítését szándékosan irányítani képesek; önállóan 

mosakodnak, törülköznek; figyelmeztetés nélkül szükség szerint tisztálkodnak; 
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 belső igényükké válik a fogmosás és a fogápolási eszközök tisztán tartása; 

 hajukat rendben tartják; 

 teljes önállósággal végzik az önkiszolgálást, s ezt természetes teendőként látják el;  

 tudnak helyesen teríteni, a naposi feladatokat ellátni; 

 étkezéskor eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, annak megfelelően merítenek-

öntenek, illetve kérnek; 

 az evőeszközöket megfelelően használják, gyakorolják a kulturált étkezés szabályait; 

 önállóan öltöznek-vetkőznek, cipőjüket befűzik-bekötik, becsatolják, ruhájukat ki-

begombolják, cipzározzák; 

 tudják a zsebkendőt helyesen használni; 

 ruhájukat, ágyneműjüket hajtogatva teszik helyre, maguk és környezetük rendjére 

ügyelnek, a körülöttük levő rendetlenséget belső igény alapján megszüntetik. 

 

Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés, a szocializáció 
biztosítása  

Abban a folyamatban, amelyben a gyermek beilleszkedik az egyre tágabb környezetbe, mely 

folyamat során ebben a táguló kontextusban alakul saját individualizációja, sok gyermek 

számára ugrásszerű mozzanat az óvoda megkezdése, mert ilyenkor lép ki először a családi 

környezetből. Már az első lépésnél kiderül, hogy képesek vagyunk-e református 

értékrendünknek megfelelően alakítani az intézményi nevelést, a család kontextusában látni 

és felvállalni a pedagógiai munkát. A befogadás/beszoktatás szakszerű és az intézmény 

kulturális környezetébe ágyazódó megszervezése döntő jelentőségű. A családdal 

együttműködve, a családot is segítve abban, hogy bizalommal engedje fokozatosan útjára a 

gyermeket, munkáljuk a gyermek önállósulási folyamatát. "Ennek során támogatjuk abban, 

hogy megtanuljon eligazodni, beilleszkedni a pillanatnyilag adott környezetébe, 

lakókörnyezetébe, népünkbe, embervoltunkba, a keresztyének közösségébe, segítjük 

Istenhez való viszonyulásának kialakításában." (Jó Pásztor Óvoda, 2006) Ebben a keretben 

helyezzük el az önértékelés, más emberek értékelésének alakulását, melynek meghatározó 

viszonyítási alapja a keresztyén értékrendben, hogy Istenre nézve tartjuk önmagunkat és 

egymást is értéknek. Értékünk minden különbözőségünk ellenére azonos: Jézus Krisztus 

értünk való áldozata. Ezeknek az alapelveknek, erkölcsi értékeknek legjobb kerete az óvodai 

csoport közösségében való egész napon át tartó együttélés: közös játék, asztalközösség, 

közös élmények, stb. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztését úgy képzeljük el, 

hogy a lehető legkevesebbet vonjuk ki őket ebből a közösségből, az elkerülhetetlen 
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csoporton kívüli fejlesztés megszervezése pedig a lehető legkevésbé zavarja meg a közösségi 

folyamatokat.  

Az óvodapedagógus viselkedésmintája a leginkább hatékony nevelőeszköz a fentiek 

kialakulásában. Az, ahogy viszonyul, ahogy pozitív és negatív megnyilvánulásai lezajlanak (pl. 

felháborodásának megfelelő kinyilvánítása és feloldása), ahogyan a gyermekek, szülők és 

kollégák felé képes keresztyén módon fordulni, mintaértékű. 

Az óvodás korú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége. 

Ezért alapvető feladat az érzelmi biztonságot nyújtó állandó értékrend, a derűs, 

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör megteremtése. Alapvető szükséglete az érzelmi 

biztonság. A református óvodában különös lehetőségünk van ennek a biztonságnak az 

Istennel való közösségben való megélésére. Az érzelmi nevelés fontos bázisának tartom, 

hogy a keresztyén nevelőtestületben a pedagógus is biztonságban érezheti magát, s ezzel a 

biztonságérzettel mehet a gyerekek közé. Az érzelmek megélése, a különböző érzelmi 

beállítódású, állapotú gyermekekre való személyes odafigyelés az elfogadottság biztonságát 

nyújtja. Elengedhetetlen, hogy a szeretet, mint a keresztyénség ismertető jele gyakorlati 

módon megjelenjék a református óvodában.7 Az érzelmi biztonságot az óvoda minden 

elemének sugároznia kell: az épület megjelenése, csoportszoba kialakítása, a 

balesetvédelem, a kommunikáció, a viszonyulások, stb. Ez nem jelenti azt, hogy a református 

óvodában ne lennének negatív érzelmek. ezeknek a megélése, feloldása is része az érzelmi 

biztonság hitelességének.  

A tárgyi feltételeken túl óriási felelőssége van az óvodapedagógusnak, hiszen az ő példáján 

keresztül tanulják meg a gyermekek a társas viselkedés normáit. A gyermeki magatartás 

alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi munkatársának 

kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. 

Keresztyén óvodában az óvodapedagógus és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő 

munkatárs hite, elhivatottsága semmivel sem pótolható érték. 

Az óvodapedagógus / pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatárs /Pedagógiai 

asszisztens/ óvodatitkár / óvodavezető – gyermek kapcsolatában ki kell alakítani a pozitív 

attitűdöt a szereteten és kötődésen alapuló együttműködést. E szoros érzelmi kapcsolat a 

befogadással / beszoktatással kezdődik. Ennek nélkülözhetetlen eleme az empátia, valamint 

a pozitív élmények. 

A gyermek-gyermek kapcsolat során alakul ki az alkalmazkodás, a társas kapcsolat erkölcsi 

normái, az érzelmi alapokon létrejövő kooperáció és kommunikáció. Az életkori 

sajátosságokat tükröző társas együttélés során a gyermek megtanulja elfogadni, hogy az 

                                                           
7
 Jn. 13, 34-35. "Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy 

szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni 
fogjátok." 
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emberek különböznek egymástól és az „én-kép” alakulása folyamatos fejlődésen megy 

keresztül: 

 mások akaratának tudomásul vétele; 

 konfliktushelyzetek kivédése, megoldása; 

 a csoportban kialakult helyzet reális felmérése. 

A gyermekek érzelemvilágát három fő színtéren fejleszthetjük: 

a) szociális érzelmek (együttérzés, önzetlenség, figyelmesség, bizalom, segítőkészség, 

bánat- örömszerzés); 

b) esztétikai érzelmek (szép iránti fogékonyság, a művészeti élmény befogadására való 

igény és képesség fejlesztése); 

c) erkölcsi érzelmek (igazságosság, lelkiismeretesség, őszinteség, felelősség, 

igazmondás, önállóság, önfegyelem, kitartás, feladat- és szabálytudat). 

Mindezek megvalósításához elengedhetetlen a jól kidolgozott, folyamatosságot biztosító 

rugalmas napirend, szokás- és szabályrendszer kialakítása. Az értelmes fegyelem, a 

közösségben megélt örömök és a csoportban szerzett élmények gördülékennyé teszik a 

napot. Az interakciók (párbeszéd, játék) közben a gyermekek „én-képe” erősödik, 

szocializációjuk nagymértékben, pozitívan változik.  

Fontos, hogy a gyermekek tudják, milyen magatartást várunk el tőlük egy adott helyzetben. 

Ismerniük kell, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ennek eldöntésében zsinórmértékünk a 

Szentírás. 

Kiemelten kezeljük: 

 az együtt ünneplést, születésnapokat; 

 jeles napokat; 

 közös készülődést. 

A társas együttélés és a közös tevékenységek megkívánják a következő magatartásformák 

hangsúlyos megalapozását: 

 önfegyelem; 

 másokat toleráló magatartás; 

 segítőkészség, együttérzés; 

 őszinteség; 
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 az egyéni szükségletek érvényesítését szolgáló megegyezések mikéntje és formái. 

Az óvoda egyszerre segíti a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését valamint 

én-tudatának alakulását, önkifejezését. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda 

együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel 

rendelkező szakemberekkel. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 a gyermekek szabadon, gátlásoktól mentesen, biztonságosan gyakorolják a társas 

együttélés szabályait; 

 kapcsolataikban (felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek) váljanak kooperációra 

alkalmassá; 

 ismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz 

kötődés alapja; 

 legyenek képesek megoldani konfliktushelyzeteket; 

 érzékeljék az alá- fölérendeltségi viszonyokat, tudják azokat elfogadni; 

 igyekezzenek legyőzni az előttük álló akadályokat; 

 érzelmileg álljanak készen egy új közösségi norma elvárásainak teljesítésére. 

 Énképének alakulásában pozitív célok alakulnak ki előtte, el tudja fogadni önmagát: 

tudja értékeit, el tudja viselni hiányosságait. 

 Ismeri és igyekszik alkalmazni az önérvényesítés elfogadható formáit, kész a 

kommunikációra. 

 Együttműködési készsége megmutatkozik, képes közösségi normák beépítésére, az 

ezekhez szükséges helyzetfelismerő képességgel rendelkezik. 

 A környezete felé oldott, nyitott módon fordul, szeret közösségben lenni. 

 Jó és rossz értékítéletre életkorának megfelelően képes a bibliai normák alapján. 

Lelkiismereti működése megmutatkozik, tudja, hogy a lelkiismereti konfliktus 

megoldása a bocsánat (őszinteség, bocsánatkérés, megbocsátás gyakorlása, 

konfliktushelyzetek nyílt tisztázására való készség).  

Kulturális, esztétikai nevelés 

"A művészetnek és a tudománynak helye van a keresztyén életben... A keresztyén ember 

életében a művészet Isten dicsőségét szolgálja. Egy művészi alkotás már önmagában is lehet 

doxológia." (Schaeffer, 1999. 14) A református óvoda értékelvűsége ezen a téren is 

megjelenik. A keresztyén ember értékrendjében előkelő helyen szerepel a szépség, annak 
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komplex értelmezése. "Példák ezrei bizonyítják, milyen mélységesen éhezünk a szépre, ami 

lényegét tekintve nem más, mint sóvárgás Isten után, aki gyönyörűséges." (Card, 2006. 31. 

o.) A szépség is Isten tulajdonsága. A szépség megnyilvánul lelkiekben, kapcsolatokban, 

érzékelésben, érzelmekben, beszédben, a lét minden területén. Az esztétikai örömök 

megélése, az esztétikai igényesség a keresztyén élet része. "Az igazi szépség Istenhez 

kapcsolhat bennünket, teremtési rendünk, hogy szükségünk van a szépség csodálatára és 

létrehozására. Az emberi kreativitás az istenképűség része." (Jó Pásztor Óvoda, 2006. 60. o.) 

A szépség az óvodában az érzelmi biztonság szempontjából is fontos. A környezeti nevelés, a 

környezet iránti felelősség építése terén is jelentős, hogy a teremtettség szépségét közös 

élmények során tárjuk a gyerekek elé, hogy a környezetünk esztétikája, a kulturális 

környezetünk alakítása is igényes és felelős legyen, hogy tudjuk Isten és egymás alkotásait 

értékelni, tiszteletben tartani. Az óvodapedagógus feladata, hogy saját mentálhigiénéjében 

fordítson gondot a kulturális, esztétikai élmények átélésére, ismerje a kifejezetten 

református kulturális értékeket, egész megjelenése kulturált, igényes legyen. A pedagógus 

adjon teret, szabadságot a gyermekek alkotókedvének, fantáziájának. Azt is szem előtt kell 

tartani, hogy a szépség fogalma nem azonos a kellemessel.  

 

Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

A nevelés e területe szorosan átszövi a gyermek egész óvodai tevékenységét. Az óvodába 

lépéstől kezdve építünk a gyermek természetes kíváncsiságára, érdeklődésére. Emellett 

segítjük tanulási vágyának kialakulását. Az óvodapedagógusnak gondoskodnia kell változatos 

tevékenységekről, melyek során a gyermek pozitív érzelmi hatás alá kerül és ez motiválja a 

cselekvés ismétlésére is. Fontosak a meghitt beszélgetések, amelyek erősítik a gyermek aktív 

kommunikációját. Segítsük elő, hogy érzelmeit, érzéseit és gondolatait szóval, mozgással 

illetve vizuális eszközökkel kifejezhesse. Amennyiben a tevékenységi vágy fennáll, úgy elindul 

a tanulási folyamat. A mindennapos tevékenységek sorozatán keresztül egyénileg, a gyermek 

fejlettségének függvényében fejlesztjük kognitív képességeit (figyelem, megfigyelőképesség, 

érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás). A helyes mintaadás és 

szabályközvetítés erősíti a folyamatot. 

Ennek elősegítése érdekében szükséges: 

 játékos helyzetek, tanulási alkalmak teremtése, amelyek fejlettségi szintjüknek 

megfelelően kötik le a gyermekek érdeklődését, aktív szellemi energiáit; 

 modellértékű beszélő környezet megteremtése az anyanyelv helyes közvetítésével, 

valamint a magyar nyelv megbecsülése, megszerettetése és a gyermekek 

beszédkedvének felkeltése; 

 olyan élményszerzési lehetőségek megteremtése, amelyekben a gyermekek látással, 

tapintással, hallással, érzelmekkel és fordulatokkal, verbális és nonverbális módon 
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első kézből szerezhetnek tapasztalatokat, s így válik a tanulás élménnyé, teljes 

személyiséget aktivizáló folyamattá; 

 olyan attitűdök, motiváció és természetes tudás kialakítása, amelyek képessé teszik a 

gyermeket váratlan vagy komplex élethelyzetek megoldására és egyre több örömöt 

lelnek a kihívások legyőzésében, az önfejlesztő tanulásban; 

 a spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, bővítése, más 

helyzetekben való gyakorlása; 

 hogy az ismeretek ne egymástól elszigetelten jelenjenek meg, mivel a gyermek 

világlátása komplex; 

 időt és lehetőséget teremteni az együttműködésre, próbálkozásra, gyakorlásra, 

tévedésre és az elhibázott dolgok újrakezdésére; 

 a gyermeki kérdéseket nemcsak meghallgatni, hanem a válaszra való igényt erősíteni, 

az esetleges várakozást is megtanítani! 

Keresztyén nevelésünk szellemisége, mint ahogy az értelem fejlesztése, az óvoda egész 

napját áthatja. Ez nem oldható meg egy héten egyszer a Bibliából vett történetek 

elmondásával. A játékszituációban jelentkező helyzeteket, a természeti jelenségek 

észrevetetését, az étkezéshez és a lefekvéshez kapcsolódó imát, a hiányzó gyermekekért 

való könyörgést, a szülők várását éppen úgy át kell hogy hassa. 

Értelmi nevelés 

Az értelem az ember istenképűségének része. Az agykutatás, a kognitív pszichológia 

felismerései csodálatot ébreszthet bennünk az Alkotó és alkotása iránt. Az óvodáskorú 

gyermek értelmi kibontakozásának figyelemmel kísérése, elősegítése megtisztelő feladat, a 

pedagógustól folyamatos szakmai önképzést igényel. Óvodás korban elsősorban a gyermek 

spontán érdeklődésére támaszkodunk, tapasztalati bázisára, előzetes tudására építünk. Ezt 

az előzetes tudást jól feltérképezhetjük a gyermek játékában, a "gyermekszáj" 

megfigyelésében. Ezekre alapozva ismereteinek, tapasztalatainak rendszerezése, bővítése, 

értelmi képességeinek fejlesztése (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás, kreativitás) jelenti az értelmi nevelés tartalmát. Az óvodapedagógus feladata 

tehát az előzetes tudás feltérképezése, a gyermek képességeiről való tájékozódás, a spontán 

játékban megjelenő tanulási helyzetek kiaknázása, játékos tanulási helyzetek megteremtése, 

élmények nyújtása. Az óvodai élet keretei lehetővé teszik, hogy időt és lehetőséget adjunk a 

próbálkozásra, tévedésekre, újrakezdésre, együttműködésre, a differenciált fejlesztésre. A 

református óvodában az értelmi fejlődést segítik a keresztyén műveltségtartalmak, a 

szeretetteljes légkör biztonsága. Az emberképünkben tudatosítjuk, hogy az értelemnek, az 

önálló, felelős gondolkodásnak Isten fontos szerepet szánt. 
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Anyanyelvi nevelés 

Általában a nyelvi nevelést, ami óvodás korban többnyire azonos az anyanyelvi neveléssel, 

együtt tárgyalják az értelmi neveléssel. Ez indokolt a gondolkodás és a nyelv szoros 

összefüggése okán. Reformátusként azonban talán identitáselemnek is tarthatjuk az 

anyanyelvi nevelést, hiszen a reformáció az anyanyelven történő igeolvasást, igehirdetést 

terjesztette el. Magyar nyelvünk szinte a létét köszönheti a reformációnak. Pedagógiai 

szempontból is indokolható az anyanyelvi nevelés önálló átgondolása azzal, hogy az 

iskoláskori szövegértési, olvasási nehézségek az óvodáskori beszédfejlődésre is 

visszavezethetőek. Az óvodákban egyre többször találkozunk a beszédfejlődés zavaraival. A 

beszéd képessége a leginkább humánspecifikus, komplex képesség. A beszéd szociális 

jellegű, elválaszthatatlan a kultúrától, mentálhigiénés jelentőségű. "Az emberi psziché 

szempontjából lényeges, hogy az illető egy adott problémáról beszélhet-e vagy sem. Jól ki 

tudja-e magát beszélni, megértik-e, amit mond. A beszéd, a kimondott hangsor gyógyít vagy 

öl, épít vagy rombol, és ez igaz arra nézve is, aki mondja, és arra nézve is, aki hallgatja." (Jó 

Pásztor Óvoda, 2006. 42. o.) A Bibliában Istent beszélő Istennek ismerjük meg, Aki a szavával 

teremt. Ha Isten elhallgat, az fájdalmas az ember számára.8 A családi háttér, a nyelvi fejlődés 

óvodáskort megelőző kezdetei meghatározó erejűek. Ezen a területen különösen is fontos a 

gyermekek hátterének, beágyazottságának, előzetes tudásának megismerése. A bibliai 

történetek elmondásakor, a hitéleti kifejezések használatakor különösen is tekintettel kell 

lennünk arra, hogy érthetőek maradjunk. A keresztyén óvodában a beszédlégkör legyen 

fesztelen, szabad, kiegyensúlyozott, derűs, tiszta.  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 életkorának megfelelő szinten legyen önálló gondolata, és tudjon dönteni különböző 

helyzetekben; 

 ismerje fel a problémákat, kreatív módon oldja is meg; 

 a problémamegoldás terén bátran próbálkozzon saját megoldásokkal is 

 aktívan vegyen részt különböző tevékenységekben; 

 a szerzett ismereteket legyen képes megfelelő formában rendszerezni, gyakorlatban 

alkalmazni és közölni azokat; 

 a hibákat vegye észre, rávezetéssel vagy önállóan tudja azokat kijavítani; 

 rendelkezzen pozitív énképpel; 

 ismerjen bibliai történeteket azok tanulságával együtt. 

 alakuljon ki verbális önkifejező képessége,  

                                                           
8
"Hozzád kiáltok, Uram, én szirtem; ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál, a sírba 

szállókhoz hasonló." Zsolt. 28,1.  
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 a beszédértés, beszédhanghallás iskolai élethez szükséges szintjét érje el 

 megfelelő beszédaktivitás és beszédfegyelem, verbális emlékezet  

 

Hitéleti nevelés 
„...a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” (Róma 10,17) 

Arra kell válaszolnunk, hogy mit jelent hitben nevelni, lehet-e hitre nevelni? A református 

óvodában csak hitben lehet nevelni, vagy az óvoda csak nevében református. A hitéleti 

nevelés tehát a felnőttek hitére támaszkodik: személyes életünk Isten iránti hitre épül, 

hitben zajlik; hitből merjük fölvállalni a nevelést Istentől kapott megbízatásként 

hivatástudattal.  A hitéleti nevelés leghatékonyabb eleme a "rejtett tanterv": azok a dolgok, 

amiket nem magyarázunk, nem tudatosítunk, hanem egyszerűen éljük. Ez azt jelenti, hogy a 

református pedagógus, nevelőtestület mindig szárnyaló hitet él át, soha nincsenek 

konfliktusok, mindig szeretjük egymást, a gyerekeket, a szülőket? Nem. Azt jelenti, hogy 

törekszünk ezekre, harcoljuk a hit harcait, a konfliktusainkat, az emberi élet minden 

gyarlóságát, s közben ott vagyunk Isten jelenlétében, harcainkban, sikereinkben, 

bukásainkban keresztyének vagyunk. A református intézményekben fontos, hogy helyi 

gyülekezetekhez kötődjék, hogy lelkipásztoraink közöttünk legyenek, hogy egymást 

szeretetben hordozzuk vagy viseljük el, hogy meggyőződéseinket, hibáinkat, sikereinket 

fölvállaljuk, őszinte légkörben éljünk, gyakoroljuk a személyes és a közösségi imádságot. A 

felnőttek a hitéleti nevelés miatt is felelősek saját lelki állapotukért, gondot kell, hogy 

fordítsanak lelki életükre. Ezt azonban nem lehet szabályzatokkal, utasításokkal működtetni, 

nem lehet fegyelmi úton kikényszeríteni - ez minden dolgozó személyes felelőssége, az 

intézményvezetés lelki kockázata. A hitre nem nevelés útján jut az ember, hanem személyes 

döntéssel Isten kegyelméből. Akkor mit takar a hitéleti nevelés?  

— Isten személyének megismerését elsősorban Jézus Krisztus személyén, földi életén 

keresztül. 

— Isten személyének megismertetését az Ő alkotása, a teremtett világ által. 

— A bibliai történetek megismertetését életkornak megfelelően. 

— A Bibliának, hitvallásainknak megfelelő istenkép közvetítését. 

— A bibliai alapfogalmak megélését: bizalom, szövetség, szeretet, hűség, szentség, bűn-

bűnbocsánat, hit, kegyelem, Biblia - ige, imádság, ... Ezek olyan elvont fogalmak, 

amelyeket óvodásoknak fölösleges magyarázni, viszont a mindennapi életben át lehet 

élni, a bibliai történetekkel lehet illusztrálni. 

— Értékek, jó és rossz fogalmának bibliai tartalmának megismertetése. 

A fejlődés jellemzői az alábbiak lehetnek az óvodáskor végére (Jó Pásztor Óvoda, 2006) 

— A gyermekek örömmel hallgatnak bibliai történeteket, néhányat maguk is fel tudnak 

idézni. 

— A Bibliát és a mesekönyveket elkülönítik gondolkodásukban. 

— Isten létezéséről tudnak, gyermeki bizalom épül bennük Mennyei Atyánk iránt. 
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— Megismerkednek egyszerű kötött imádságokkal, ismerik a szabad (önállóan 

megfogalmazott) imádság lehetőségét, szokásrendjükben megjelenik az imádság 

(pihenéshez, étkezéshez kapcsolódóan). 

— A megismert erkölcsi, hitbeli vonatkozásokat próbálják életgyakorlatukba beépíteni.  

— Szívesen veszik kézbe a Gyermek Bibliákat, látták már a teljes Szentírást, hallottak 

abból egyszerű, szószerinti idézeteket. 

— Ismernek református énekeket, egyéb, életkoruknak megfelelő lelki énekeket. 

— Szívesen mennek templomba, otthonosan mozognak a gyülekezeti környezetben. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

— Saját lelki életének megélése (kapcsolódjék gyülekezethez, olvassa a Szentírást, éljen 

imádkozó életet). 

— Ismerje a Bibliát, református hitvallásainkat, a református pedagógusok etikai 

kódexét. 

— Istenképe bibliai alapokon nyugodjék: Isten szentsége, szeretete, szépsége, 

tisztasága, szabadítása, jelenvalósága, mindenhatósága, szuverenitása. 

Semmiképpen ne használja Isten személyét a gyermekek fenyegetésére fegyelmezési 

eszközként! 

— Isten előtti hivatástudattal, felelősséggel dolgozzon. Ez nemcsak a legjobbra való 

törekvést jelenti, hanem a kegyelemben való megkapaszkodást is kudarcok idején. 

— A hit közvetítésében támaszkodjon a spontán lehetőségekre, az óvodások életkori 

sajátosságaira. 

— "Munkáját hassa át a szeretet, az Isten iránti bizalom, az ebből fakadó pedagógiai 

optimizmus!" (Jó Pásztor Óvoda, 2006) 

— Eredményeiért legyen Istennek hálás, adja Neki a dicsőséget, s örüljön azoknak a 

tálentumoknak, amiket Isten neki adott. 

— Imádkozzék a rábízottakért: gyermekekért, családjaikért, kollégáiért, az óvodáért.  

Az óvodapedagógus segítése a feladat megvalósításában: 

 Nem elvárás, hogy minden óvodapedagógusnak rendelkeznie kell hitoktatói 

képesítéssel, de az fontos, hogy a nevelőtestületben legyen(ek) olyan 

kolléga/kollégák, akik rendelkeznek ezzel. 

 A nálunk újonnan munkába álló óvodapedagógust tapasztaltabb váltótársa és az 

óvodavezető bevezetik ebbe a feladatkörbe (mentorálás): eleinte hospitál, közösen 

készül tapasztaltabb kollégával, mentora vele van önállóan megtartott foglalkozásán, 

s ha felkészült (ezt mentora és ő maga is így látja), akkor kezdheti meg önállóan a 

hitéleti tevékenységek vezetését. 

 Intézményi lelkészünk segítséget ad a hozzá forduló kollégáknak az ige 

értelmezésében, a felkészüléssel kapcsolatos bármely kérdésben. 

 Intézményi lelkészünk gondozza a munkatársi közösséget a hetenkénti munkatársi 

áhítatokon, kérésre lelkigondozói beszélgetésekben, imaközösségben. 
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Különleges bánásmódot igénylő gyerekek 
 

Integrált nevelés 

 

Alapító Okiratunk alapján vállaljuk SNI gyermekek integrálását csoportjainkba. A SNI 

gyermekek felvételénél mindig egyedi módon vizsgáljuk meg, hogy tudjuk-e biztosítani a 

megfelelő fejlesztést, szakembereket a gyermek számára. Óvodánkban eddig ellátott SNI: 

autizmus spektrumzavar, megkésett beszédfejlődés. Óvodapedagógusainkat a SNI 

gyermekek szakszerű ellátásában, fejlesztésében, gyermekközösségbe való befogadásukban 

a Bethesda KIDSz szakemberei segítik.  

Alapelveink: 

Egy csoportba egy SNI gyermeket fogadunk be. 

A felderítésben, diagnosztizálásban szorosan együttműködünk a Bethesda KIDSz 

munkatársaival. Erre azért van szükség, mert egyre többször fordul elő, hogy az 

óvodapedagógusok veszik észre a problémát. Ilyenkor a mi feladatunk a szülő tájékoztatása, 

a szükséges vizsgálatok eljárások megindítása. A gyermek és a család segítése a feldolgozási 

folyamatban. 

A befogadó, inkluzív szemlélet alapján a SNI gyermek lehetőség szerint egész nap, a csoport 

minden tevékenységében jelen van, részt vesz. Éppen ezért fontos, hogy integrálhatóságát 

szakvélemény támassza alá. Ha tudunk pedagógiai asszisztenst biztosítani a gyermek mellé, 

akkor őt az óvodapedagógus irányítja a gyermekkel való foglalkozásban. 

A SNI gyermek nevelése során tudatosan koncentrálunk arra, hogy ne csak a problémáival 

foglalkozzunk, hanem az erősségeit, pozitívumait is föltárjuk, beépítsük a közösség életébe, 

erősítsük a gyermek saját személyiségét ezeken keresztül. 

Egyéni vagy kiscsoportos sajátos szaktudást igénylő fejlesztésüket a Bethesda KIDSz 

szakemberei végzik. A gyermek fejlesztésében részt vevő összes szakember 

(óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, stb.) 

együttműködése, tapasztalatcseréje, rendszerese egyeztetése szükséges ahhoz, hogy az 

optimális és harmonikus lehessen a gyermekkel való foglakozás, a gyermek időbeosztása, 

biztonságérzetének biztosítása. Éppen ezért a vizsgálati eredményeket, tapasztalatainkat 

megosztjuk a szakmai titoktartás követelménye mellett. A Bethesda KIDSz szakemberinek 

lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekeket a csoportokban is megfigyelhessék, sőt 

erre igényt is tartunk. A szakemberek tanácsadással, előadásokkal segítik az 

óvodapedagógusok napi munkáját. 
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A szülőkkel való együttműködés során figyelembe vesszük, hogy a család is sajátos 

bánásmódot igényel, több megbeszélést, figyelmet kell szentelnünk a bizalmi légkör, az 

együttműködés kialakítása érdekében. 

A SNI gyermek fejlesztésének dokumentálása: 

Az óvodapedagógus az egyéni fejlődés nyomon követésére kialakított fejlődési naplóban 

dokumentálja a gyermek állapotát, a szükséges tennivalókat. A csoportnaplóban a 

tervezésnél, értékelésnél mindig figyelemmel kell lenni a SNI gyermekre.  

Egyéi fejlesztési tervet a gyermekkel foglalkozó gyógypedagógus készít, amelyet az 

óvodapedagógussal is megismertet, hogy a csoportban ő is ki tudja használni a spontán és 

tervezett fejlesztési lehetőségeket. 

A dokumentálás során is érvényesíteni kell azt az alapelvet, hogy mind a közösség, mind a 

gyermek szempontjából figyelemmel vagyunk az erősségekre, a pozitívumokra.  

A szakmai ellenőrzések során is ki kell térni, figyelemmel kell lenni a SNI gyermek nevelésére. 

Az óvodapedagógus feladata: 

 A SNI gyermek elfogadása. 

 A közösség olyan szemlélete, amelyben józanul számol a nehézségekkel, él a 

közösségben a befogadás értékeivel. 

 Szakmai tájékozódás, felkészülés a befogadott gyermek sajátosságaira. 

 A gyermek fejlesztésén dolgozó többi szakemberrel való együttműködés. 

 A szülőkkel való tapintatos együttműködés. 

 A SNI feltárása, szakemberekhez való irányítás. 

Tehetség 

A tehetséggondozás célja az érdeklődés, a kimagasló képességek erősítése.  

Az óvodáskorban másképp kell hozzáállni a tehetség felismerésének, fejlesztésnek 

kérdésköréhez, mint iskolás korban. A túl korai elköteleződés valamilyen területen sértheti a 

gyermeki személyiség szabadságát. 

A felismerés, a tehetség megmutatkozásának lehetőségét a komplex környezet 

kialakításával, a párhuzamosan felkínált széles tevékenységrepertoár elérhetővé tételével 

kell biztosítani. Az óvodai tehetséggondozás legfontosabb eleme ezeknek a feltételeknek 

megteremtése a szabad játék idejébe ágyazva.  

Ha egy gyermek esetében valamilyen területen erős motiváltságot, érdeklődést 

tapasztalunk, akkor annak ott, a saját csoportjában, a megszokott szociális környezetében 

kell teret adnunk, hogy az esetlegesen kibontakozó tehetség rögtön a közösség építésére is 

szolgáljon. A gyermekközösséget szocializálni kell a társak motivációinak, 

többletképességeinek, érdeklődéseinek befogadására, értékelésére, közös kinccsé tételére. 

Ilyen környezetben bátran merik a gyerekek érdeklődésüket, motivációikat kinyilvánítani, 
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ötleteiket megosztani, mások különleges ötleteire nyitottan reagálni. Véleményünk szerint a 

csoportból kiszakított külön közösség kialakítása a tehetséggondozó programok során nem 

életkor-specifikus. 

Keresztyén emberképünknek fontos eleme, hogy hisszük azt, hogy a képességek Isten 

ajándékai, amelyekkel felelősen kell „gazdálkodni”. Hisszük, hogy minden gyermek életével 

Istennek terve van,a melyet élete sorén magának a gyermeknek kell megértenie, elfogadnia. 

A személyiség tiszteletén messze túlmutatóan az Isten iránti tisztelet is azt kívánja tőlünk, 

hogy ne a szakmai divatot, a szakmailag éppen most „jól mutató” programokat erőltessük 

bele pedagógiánkba, hanem alázattal és felelősséggel tegyük lehetővé, hogy minél nagyobb 

kapu, tér nyíljon az óvodánkban a képességek megmutatkozásának, életkor-specifikus 

fejlesztésének, a kognitív disszonancia elkerülésének. 

Mit tehetünk mi ezzel a szemlélettel a tehetséggondozás terén?  

 A nevelőtestületen belül széles teret nyújtunk annak, hogy ki-ki valamilyen 

tehetségterületen képezze magát, s az így szerzett tudásával állítson össze gazdagító 

ötleteket, módszer-bázist, eszközbeszerzésre vonatkozó javaslatokat. A 

tehetséggondozás fontos bázisa a nevelőtestületen belüli tudásmegosztás. 

 Feladat: Minden kolléga válasszon egy tehetségterületet, amelyben elmélyed. 

 A csoportszobák és a szertár fölszerelésében, az eszközfejlesztésben jelenjenek meg a 

különböző tehetségterületek. 

 A csoportszobák kialakítása, berendezése során fizikailag is biztosítsunk teret a 

tehetségterületekhez kapcsolódó tevékenységeknek (pl. mesesarok, zenepolc, 

kézműves kuckó, „kis kutató” kuckó, mozgásos játékok) 

 Ha egy gyermekben valóban rendkívüli és ritka tehetség-megnyilvánulásokat 

tapasztalunk, vagy erre utaló jeleket észlelünk, akkor a szülők bevonásával 

megkeressük az ő gondozásához szükséges szakmai segítséget (szűrés, 

többletfoglalkozás). Ebben szakmai kapcsolatot jelent a református EGYMI. 

Az óvodapedagógus feladata: 

 Szakmai felkészülés egyes tehetségterületeken. 

 Az értékelés során a tehetségre utaló motivációk, képességterületek számba vétele, 

tervezés során a fejlesztés átgondolása. 

 Ötletek gyűjtése, hospitálás, szakmai tudásátadás. 

 Differenciálás 

 A csoportszoba, az eszközrendszer megfelelő kialakítása 

 Szükség esetén szakmai segítség kérése, a gyermek speciális tehetséggondozásának 

megszervezése. 

 A szülők felé jelzés a gyermek motivációjáról, tehetségre utaló megnyilvánulásairól.  
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A tehetséggondozás dokumentálása: 

A gyermekek egyéni fejlődési naplójában 

A nevelőmunka és a tevékenységek tervezésénél a csoportnaplóban.  

Egy-egy figyelemre méltó jel rögzítése a csoportnapló „napi bejegyzések” rovatában. 

 

Az óvodai élet tevékenységi formái,  
az óvodapedagógus feladatai és  
a gyermeki fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 

Az Alapprogramban meghatározott tevékenységformák: 

— Játék 

— Verselés, mesélés 

— Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

— Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

— Mozgás 

— A külső világ tevékeny megismerése 

— Munka jellegű tevékenységek 

— A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

A református programban meg kell határoznunk azt is, hogy milyen konkrét 

tevékenységekben nyilvánul meg hitéletünk, amellett, hogy az egész nevelésünk keresztyén 

világnézetünkön alapszik és minden mozzanatát áthatja, meghatározza a hitéleti nevelés. 

A tevékenységrendszer meghatározásakor mindjárt szembe kell néznünk egy szemléletbeli 

kérdéssel: Mi a fő tevékenység, mivel indítsunk, mi a tevékenységrendszer vonatkoztatási 

pontja, kerete? Elgondolkodtató, szemléletformáló az a keret, amely az Alapprogramban 

meghatározott tevékenységek egyszerű felsorolásakor elénk tárul: a játék az elején, a 

tanulás a végén, s ebbe a keretbe foglalva minden egyéb. A tanulás tágabb értelmezésével 

szemlélve az emberi életet, úgy fogalmazhatunk, hogy a tanulás az emberi személyiség 

folyamatos formálódása, adaptációja a környezettel való kölcsönhatásban. Ilyen értelemben 

a tanulás egész életen át tart, és mindenfajta tevékenységben megvalósul. Az óvodáskor 

életkorra jellemző fő tevékenysége a játék, s a tágabb értelemben vett tanulás ezen belül 

valósul meg. A tanulás értelmezése napjainkban paradigmaváltáson esik át, a pedagógiai 

közgondolkodásban sokféle értelemben használjuk a kifejezést. Az óvodapedagógusnak 

nincs könnyű dolga, ha a játékban való tanulásról beszél, azt próbálja gyakorlatában 

megvalósítani, s a játékos tanulástól megkülönböztetni, azonban meg kell különböztetnie, 

mert professziója az óvodás kor. 
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Játék 
 

A játék a 3-7-8 éves gyermek legfontosabb és fejlesztésre legalkalmasabb tevékenysége, s így 

az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A gyermek elemi pszichikus szükséglete, 

mindennapos, önkéntes, önmagáért való szabad, élményeken alapuló, személyiségét 

fejlesztő örömforrás. 

A gyermek több síkon – így érzékeléssel, mozgással, emocionálisan és intellektuálisan – 

tapasztalja meg az őt körülvevő világot. Benyomásait személyiségén átszűrve, a játékban 

spontán adja vissza. Eközben formálódik a gyermeki pszichikum valamennyi funkciója. 

Fejlődik a gyermek megismerő képessége, kézügyessége, motorikuma, mozgása, testi 

erőnléte, képzelő ereje, nyelvi kommunikációja. Megtanulja a társakhoz való alkalmazkodást, 

az érzelmi odafordulást, a közösségi élet alapformáit, gyakorolja a keresztyén erkölcs 

jellemzőit. Fejlődik értelme, gondolkodása. Gazdagodik ismerete, tapasztalata, érdeklődési 

köre, integrálja a külső és belső világot. Mindezek által válik óvodai nevelésünk 

leghatékonyabb eszközévé, kiemelkedő jelentőségű, tájékozódásukat, a pszichikumot, a 

mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenységgé a játék. 

"A neki megfelelő módon" (Péld. 22,6.) értelmében a református óvodákban ellent kell állni 

mindennek, ami a játékra való időt csökkenti, a játék fejlesztő hatását degradálja. Az 

óvodapedagógus a játéktevékenységben való tapintatos részvételével tudja leginkább 

megmutatni kompetenciáit! Ez persze egészen más szempontrendszert, adminisztrációt, 

tervezést igényel! A leginkább életkor-specifikus fejlesztés az, ha a lehető legtöbb dolgot a 

szabad játékban szervezünk a gyermek köré. Ez nem jelenti azt, hogy ellene vagyunk a 

szervezett foglalkozásoknak! Sőt azt is kifejezésre juttatjuk, hogy vannak dolgok, amiket nem 

lehet a játék zajában megtenni. Ezekhez megfelelő megállást, nyugalmat, odafigyelést kell 

lehetővé tenni (mesélés, éneklés, zenehallgatás, áhítat, közös beszélgetések, mozgás, stb.). 

Továbbá egyet értünk azzal is, hogy a következő életszakaszra való felkészülés része, hogy 

fokozatosan elindulunk a kötött foglalkozások felé. Ha egyet tudunk érteni a 

konstruktivizmus tanulásfelfogásával mely szerint a mechanikus reproduktív 

tanulásfelfogással szemben a tanulás a tudás önmagunk által való megkonstruálása 

másokkal együttműködve, életszerű környezetben, akkor a játékban való tanulás és a játékra 

hatás szakmaisága nagyon fontos az óvodában. Az óvodapedagógus korszerűen átgondolt 

játékra hatása a legfontosabb "projekt", az igazán életszerű környezet. Ez alatt azt értjük, 

hogy tartalmakat, az optimális felnőtti ráhatást, bekapcsolódást vagy kívülmaradást kell 

megértenie, megfontolnia az óvodapedagógusnak: együtt a gyerekekkel a spontán játék 

keretein belül felépíteni a tanulás legtágabb értelemben való megvalósítását ez a 

legfontosabb óvodapedagógusi kompetencia, amit nem is lehet csak a gyerekekkel való 

kölcsönhatásban (természetesen alapos elméleti felkészültséggel) megtanulni. 

Azok a jellegzetességek, amelyek a játékot megkülönböztetik minden mástól: 

— célja önmagában van (játszom, mert játszani jó; a játék kedvéért játszom) 
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— a folyamat fontossága (a játszás maga a lényeg, nem a végeredmény, nem valamiféle 

produktum)  

— önkéntesség, szabadság 

— alakíthatóság (a tartalmát a résztvevők szabadon alakíthatják) 

— védett szituáció (kizárja a szankcionálást) 

— téri és időbeli határai vannak (játéktér) elhatárolódik a valóságos időtől és tértől 

— kettős tudat (játéktudat) 

— motivációja intrizik (önjutalmazó jellegű)  

— értelmezési variabilitás 

— sajátos belső rendje van (szabályok) 

— expresszív (lényege a belső tartalmak külsővé, szemléletessé tétele, kivetítése) 

— transzfer (átvitel): a játékban átélt tartalmak átvihetőek a való életbe 

— örömmel jár 

— komolytalan és mégis nagyon is komoly 

— feszültség 

— ismételhetőség 

Játék a Bibliában 

Három fő területet találhatunk, amelynek kapcsán a Biblia a játékról beszél: 

1. A teremtettség derűjének kifejezésére: „Ez a nagy és széles tenger! Itt vannak benne 

a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak s 

cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne.” Zsolt. 104,25-26.  

2. Isten szabadításának derűjét kifejezve: „Ezt mondja a Seregek Ura: Fognak még 

öregemberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz 

a kezében, mert magas kort érnek meg. A város terei megtelnek fiúkkal és 

leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken.” Zak. 8,4-5. 

3. A kultikus bálványimádás leírásaként: „Bálványimádók se legyetek, mint közülük 

némelyek, amint meg van írva: Leült a nép enni, inni és felkelt játszani” 1. Kor. 10,7. 

(Ilyen még, amikor Sámsont a filiszteusok játszani viszik bálványtemplomukba.) 

A Bölcsesség mondja: „… amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam, mint 

kedvence (Károli: kézmíves), és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva 

mindenkor. Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben.” (Péld. 

8,29-31. Új ford. 1990) Ez az ige egy különlegesség, mert itt a Krisztusra utaló Bölcsesség 

allegóriája beszél. Isten bölcsességének könnyedségét látva leginkább hatalma előtt kell 

meghódolnunk, s derűvel tölthet el az Ő derűje. 

Az ige, amire elsőként utaltunk az óvodáskori játékkal kapcsolatban: Préd. 3,1-2. "Mindennek 

megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a 

születésnek, ..., megvan az ideje az ültetésnek ..." A 3-7 éves gyermek életében a játéknak 

van a „rendelt” ideje. Az óvodás kor a gondolkodásfejlődés tekintetében az a kor, amikor az 

elsajátítás döntően szándék nélküli. Az emberi természet egyik lételeme a tevékenység. Az 
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óvodáskorú gyermek leghatékonyabb nevelő eszköze a rá leginkább jellemző tevékenység, a 

játék.  

Egy óvodai játékfogalom: "A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb 

tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A szabad képzettársításokat 

követő szabad játékfolyamat a kisgyermekkor elemi pszichikus szükséglete, melynek minden 

nap visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. … Gyermeki 

jellemző a játék uralkodó szerepe, a játszásra való készenlét, így a játék szinte a gyermek 

minden életmegnyilvánulását áthatja. Minden megjelenési formában örömet jelent a 

gyermeknek. Ez határozza meg az óvodai élet- és napirendet. ..."(Kovács - Bakosi) 

A játék szerepének egy megfogalmazása: "Mi a játék szerepe, funkciója a gyermek életében? 

Úgy fogalmaznám meg a választ: felkészülés a felnőtt szerep maradéktalan ellátására. ... 

Amikor a gyerekek papás-mamást, ... játszanak, ... minden bizonnyal a felnőtt 

tevékenységformákat utánozzák, gyakorolják a játékban. Tét nélkül." (Ranschburg) Itt a tét 

nélküliséget, a szabadságnak azt a fokát emelném ki, hogy nincs rossz megoldás, nincs veszve 

semmi a játékban, ezért a lehető legjobb módja a tágan értelmezett tanulásnak. Az 

óvodáskorú gyermek játékának legfontosabb tulajdonságai: 

— spontán, szabad 

— szükséglet 

— örömforrás 

— sajátos céltudatosság (a cél labilis, nem valaminek a megvalósítása, belső indíttatás) 

— utánzás 

— komolyság 

— játéktudat 

— aktivitás 

— kiváltója: helyzet, eszköz, szerep, élmény 

Az óvodai játéktevékenység tartalma: 

— gyakorló játék 

— szabályjáték, társas játékok 

— szerepjáték 

— dramatikus játékok (pl.: bábozás) 

— konstrukciós, építő játék, barkácsolás 

— mozgásos játékok 

A játék szerepe az óvodai nevelésben:  

— Személyiségfejlesztő hatás: A játék segítségével az új dolgok beépülnek a gyermek 

személyiségébe - akkor lehetünk nyugodtak afelől, hogy valamit sikerül a gyermekhez 

eljuttatnunk, ha viszontlátjuk azt a tartalmat a játékban. Ez igaz a hitéleti tartalmakra 

is! 

— A gyermek megismerése: Az óvodapedagógus akkor tud támaszkodni a gyermek 

előzetes tudására, belső konceptuális tudására, ha ismeri azt. A legjobb "vizsgálati 

szituáció" a gyermek játékának megismerése. "Képet kapunk ismereteiről, 

élményeiről, mozgásigényéről, beszédkészségéről, érzelmi állapotáról, szociális és 
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értelmi fejlettségének egészéről."  (Jó Pásztor Óvoda, 2006) Ahhoz azonban, hogy 

jogos következtetéseket bátorkodjunk levonni, még a játékot sem lehet 

kontextusától függetlenül vizsgálni. 

— Szocializációs hatás: A játék az óvodában társas tevékenység még abban az esetben 

is, ha a gyermekek nem közösen, hanem egymás mellett játszanak. Előbb-utóbb 

azonban közös játék alakul ki közöttük. A játékban a gyermek megélheti a döntés 

szabadságát, az együttműködés kialakításának módjait "kikísérletezheti". 

— Mentálhigiénés szerep 

— A felnőttel való önfeledt kapcsolat terepe 

 

Az óvodapedagógus feladata a játék feltételeinek biztosítására: 

a) élményszerzési lehetőségek biztosítása 

A gyermek játékának tartalma mindig összefügg az általa átélt élményekkel, azok alkalmával 

szerzett tapasztalatokkal. 

A megváltozott társadalmi viszonyok miatt a gyermekek családból hozott élményei erősen 

különböznek. Ezek az egyéni tapasztalatok az óvodában a közös játékban megelevenednek, 

új közös játék forrásává válnak. 

A szeretetet, megértést, igazságosságot, alkalmazkodást, rendet, az átélt pozitív vagy negatív 

élményeket dolgozhassa fel a gyermek a játékában. 

Az agresszió keltette feszültség oldása, a negatív élmények feldolgozása az 

óvodapedagógustól kellő tapintatot igényel. Engedje ezek kijátszását, de úgy, hogy a többi 

gyermeknek közben védelmet nyújt. 

Az óvodán kívül és belül közösen átélt élmények: séták, kirándulások, kulturális programok 

alkalmával is szereznek tapasztalatokat a gyermekek. Ezek egyedi módon gazdagítják a játék 

tartalmát, kihatnak az óvodán kívüli játékéletre is. Az óvodapedagógus szakszerű 

átgondoltsággal biztosítson ilyen élményeket, adjon megfelelő időt, teret az élmények 

feldolgozására. Az élmény soha ne legyen öncélú! 

A bibliai történetek megismerése során gyakran azonosulnak a szereplőkkel és átélik újra a 

„szeretet győzelmét”. A keresztyén szellemiség kialakulásához szükséges az élményszerű 

átélés (amely soha nem mehet a szentség, az Isten iránti tisztelet rovására!). A hitéleti 

élmények megjelenése is szerves része a játéknak. 

b) többfajta játékhoz megfelelő hely biztosítása 

Az óvodai játék színtere a csoportszoba, az udvar és a játszótér. Az óvodapedagógus segítse a 

gyermeket elképzeléseinek megvalósításában, a komplex játékok kibontakozásában és 

biztosítsa a szükséges feltételeket. 
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Az óvodapedagógus minden esetben sajátos körülményeket teremtsen a gyermekek 

életkorának és tevékenységének megfelelően: a gyakorló játékokhoz (pl. mozgásos játékok), 

a szimbolikus játékokhoz (pl. dramatikus játékok, bábozás), konstruáló és szabályjátékokhoz 

létesítsen állandó illetve ideiglenes játszóhelyet. Emellett a gyermekek önállóan, akár a 

bútorok mozgatásával is alakíthassák ki a nekik megfelelő körülményeket. Fontos szempont, 

hogy egymást ne zavarják. A gyakorló játékokhoz bővebb helyre, a szerepjátékokhoz több, 

kisebb zugra van szükség. Az építés, barkácsolás védett helyen legyen, hogy több napon át 

folytatódhasson és ne legyen balesetveszély forrása. A mese, a báb, a kellékes kosár helye 

hozzáférhető és tevékenységre ösztönző legyen. 

c) elegendő, zavartalan, összefüggő játékidő biztosítása 

Az óvoda nyitvatartási idejében kiemelt a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. A kisebbek 

az étkezés, alvás, tisztálkodás, öltözés kivételével egész nap játszanak. A nagyobbak számára 

az elkezdett játéktevékenység több napon át tarthat, különösen akkor, ha az eszköz 

barkácsolással készül, vagy a játék még nem „futotta” ki magát. 

Az óvodapedagógus támogassa a törekvéseket, hogy a játék gazdag, tartalmas, sokrétű és 

hosszan tartó lehessen. Nyújtson lehetőséget egyaránt a motorikus és kommunikációs 

képességek fejlődésére. 

A szabadban töltött játékidő időjárásnak megfelelően fontos része napirendünknek. 

d) a játék tartalmának megfelelő játékeszköz és játékrendszer biztosítása 

A jó játékeszköz motiválja a cselekvést, kibontakoztatja a fantáziát, a játék során életre kel, 

emóciókkal itatódik át és annak szerves részévé válik. A világ szimbolikus újrateremtésére 

ösztönöz. 

Minden gyermek számára az ő adott fejlettségi fokán gondoskodjunk a különféle játékhoz 

szükséges félkész-, kész cselekvésre inspiráló játékeszközökről, játékszerről. Szükség van a 

környezetünkben és a természetben megtalálható kellékekre, melyek a gyermek 

szimbolizmusát, kreativitását, a környezetből vett élmények megelevenítését, érzelmi 

kötődését teszik lehetővé. 

A kisebb korosztály számára több, egyforma játékra van szükség. A szerepjáték 

eszközkészlete mellett gondoskodjunk képességfejlesztő játékokról: bábozás, dramatizálás 

kellékeiről is. 

A gyermekek tanulják a játékeszközöket egymás között megosztani, sajátítsák el a megosztás 

megszervezésének módját. Eközben átélik, milyen nehéz megválni attól, amivel épp szívesen 

játszanának ők maguk is, s valóban köszönet jár annak, aki ezt megteszi. Mindez a hálaadás 

érzését alakítja ki bennük. 

A játékeszközök megválasztásában, alkalmazásában mind a személyiségfejlesztés, 

képességfejlesztés, mind pedig az esztétikai és motivációs, valamint a keresztyén értékrendi 
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szempontokat is figyelembe kell venni. Ezeket az otthonról esetlegesen behozott játékokkal 

kapcsolatban is képviselni kell tapintatosan és körültekintően. 

e) biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag nevelő légkör biztosítása 

A családban a szülő, az óvodában az óvodapedagógus a gyermek első igazi játszótársa. Olyan 

tulajdonságokkal rendelkezzék, ami által utánozható mintát ad a játékban a gyermek 

számára. Fogadja el és szeresse a gyermeket, mély empátiás készséggel, toleranciával, 

pedagógiai érzékenységgel, kritikai érzékkel, következetességgel és játékossággal bírjon. 

A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, 

elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Derűs, szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkört 

alakítson ki. Kezdeményezze, segítse a játékot, ha elakad. Mindezt az óvodapedagógus 

feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, 

támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, nem direkt reakcióval érje el. Támogassa a 

gyermekek közötti baráti kapcsolatok alakulását. Építsen a gyermekek képességeire. Tartsa 

tiszteletben a gyermeki játékot, s engedje, hogy a gyermekek szabadon szervezhessék a 

helyét, eszközét; társaikat önállóan választhassák meg. Nyugodt játék esetén hagyja, hogy a 

gyermekek szabadon tevékenykedjenek, ilyenkor a játék szemlélője, követője maradjon. A 

nyugodt játék feltétele a jól kialakított szabályrendszer.  

Az óvodapedagógus szituáció-érzékenységével figyeljen fel és reagáljon a gyermekek 

spontán szerzett élményeire, tapasztalatait építse be a nevelési-tanulási feladatai közé. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 társaik iránt pozitív megnyilvánulásaik alakulnak ki; 

 önállóan kezdeményeznek, vagy bekapcsolódnak a közös játéktevékenységekbe; 

 játékszabályokat felállítanak és betartanak, ebben szeretettel segítik egymást is; 

 erőfeszítéseket tesznek mozgásos, ügyességeket igénylő játékokban; 

 képesek végighallgatni, elfogadni társaik javaslatait is; 

 képesek lemondani egy-egy játékeszközről; 

 nyugodt tevékenységekhez önállóan megkeresik az eszközöket; 

 kedvezőtlen szerepeket is tudnak vállalni; 

 kudarcélményt elviselnek. 

 

Tevékenységekben megvalósuló tanulás 
„A hit mellé ragasszatok tudományt” (2Péter 1,5) 
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„Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett 

tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az 

ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és 

szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett 

tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg” − írja az Alapprogram. 

Tehát minden tevékenységben megvalósulhat. A később felsorolandó tevékenységek 

párhuzamosan folyhatnak a játékkal, egymással, megjelenhetnek más tevékenységek során 

(pl. buszon utazva is lehet mondókázni, énekelgetni). A fontos, hogy a pedagógus minél 

tudatosabban, minél felkészültebben, minél rugalmasabban legyen jelen a folyamatban. 

Emellett azt is hangsúlyoznám, hogy a tevékenységek maradjanak életszerűek, ne legyünk 

állandóan erőltetetten didaktikusak, higgyünk abban, hogy ha a tevékenységünk értelmes, 

akkor hatékony is, azaz megvalósul közben a tanulás. Az életkori sajátosságokból fakadóan a 

tevékenységek érzelmi légköre, az óvodapedagógushoz fűződő érzelmi viszony erősen 

befolyásolja a tanulást. Jó arra támaszkodnunk, hogy az óvodáskorú gyermek érdeklődő, 

nyitott, kíváncsi, tevékeny.   

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, attitűdök 

erősítése, tapasztalatainak bővítése, rendezése.  

Az óvodás korú gyermeket természetes tevékenységi vágya utánzásra, cselekvésre ösztönzi. 

Eközben teljes személyisége hasznos tapasztalatokra tesz szert, tanul, fejlődik. 

A kíváncsiság, a felfedezés, a megtapasztalás élménye teszi érdeklődővé, nyitottá, probléma 

érzékennyé a gyermeket. A tanulási folyamat során a gyermekeknek lehetőségük van a 

próbálkozásra, tévedések utáni újrakezdésre, a hibák javítására minden következmény 

nélkül. Így olyan attitűdöket alakítunk ki, amelyek képessé teszik a gyermeket arra, hogy 

váratlan élethelyzetekkel megbirkózzanak és egyre több örömöt leljenek az önfejlesztő 

tanulásban. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán 

tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését támogatja. Nem szűkül le az 

ismeretszerzésre, hanem az egész nap folyamán adódó spontán helyzetekben, természetes 

és szimulált környezetben, kirándulások, séták, valamint az óvodapedagógus által 

kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretben valósul meg. 

A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató 

tapasztalatszerzés-, felfedezés lehetőségének biztosítása. 

A gyermekkor az életnek az a szakasza, amikor a legnyitottabbak a gyermekek az őket érő 

benyomásokra, s nyitva állnak az Isten dolgai iránt. A tanulás a gyermek világképének 

alakulását is befolyásolja – ezt felismerve ki kell használni a tanulásban rejlő összes 

lehetőséget. 

A tanulás formái: 
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 utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások 

alakítása); 

 spontán, játékos tapasztalatszerzés; 

 játékos, cselekvéses tanulás; 

 a gyermekek kérdéseire adott válaszokra épülő ismeretszerzés; 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; 

 gyakorlati problémák és feladatok megoldása. 

 az óvodapedagógus által kezdeményezett, szervezett foglalkozásokon megvalósuló 

tanulás, amely magában foglalja az eddig felsorolt formákat. 

 

Az óvodapedagógusnak törekednie kell a komplexitásra, mert a gyermek a világot komplex 

módon ismeri meg és fogadja be. Lényeges, hogy az óvodapedagógus helyesen mérje fel a 

gyermek képességeit, és személyre szabottan fejlessze a gyermek érzékelését, észlelését, 

emlékezését, figyelmét, képzeletét és gondolkozását. Ezen kívül a beszéd fontos eleme a 

tanulási folyamatnak. A megfelelő kommunikáció serkenti a gondolkozást, a gondolkozás 

fejlődésével eredményesebb lesz a tanulás. 

A 3-4 éves gyermekeknél elsősorban a cselekvések, bemutatások, spontán szerzett 

ismeretek, tevékenységek alapozzák meg az ismeretszerzést. 

Az 5-6-7 évesek már igénylik a pedagógus által irányított, megtervezett, magyarázatokkal, 

cselekedtetéssel, mélyebb összefüggések feltárásával szerzett ismeretek feldolgozását, a 

tanultak rögzítését. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 építsen a gyermekek előzetes ismereteire; 

 segítse a gyermekek ismereteinek megalapozását; 

 teremtsen tanulást támogató környezetet; 

 segítse a jártasságainak, készségeinek, képességeinek kialakulását és fejlesztését; 

 segítse a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak rendszerezését, bővítését; 

 engedje a spontán, játékos tapasztalatszerzést; 

 irányítsa és szervezze a megfigyelést, tapasztalatszerzést; 



   45 
 

 kezdeményezzen a csoport életkorának és fejlettségének megfelelő 

műveltségtartalommal és szervezési keretben megvalósuló tevékenységeket; 

 segítse a cselekvő, szemléletes, képi gondolkodás mellett az absztrakt gondolkodás 

kialakulását; 

 biztosítson párhuzamosan végezhető, a gyermekek igényeihez, egyéniségéhez, 

teherbíró képességeihez igazodó tanulási kereteket és formákat; 

 tervezzen olyan feladatokat, melyek a gyermek lelki fejlődését elősegítik; 

 személyre szabott, pozitív értékeléssel segítse a gyermek személyiségének 

kibontakozását; 

 differenciáltan szervezze meg a tevékenységeket, vegye figyelembe, hogy a 

csoportban különböző kognitív beállítódású és különböző képességstruktúrával 

rendelkező gyermekek vannak;  

 a kiemelt figyelmet igénylő: hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos 

nevelési igényű, tehetség jeleit mutató gyermekekre fordítson különös figyelmet, 

tervezés során mindig gondoljon rájuk. 

A fejlesztés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 legyen képes a különböző gondolkodási műveletekre: következtetés, ítéletalkotás, 

összehasonlítás; 

 ismerje fel az egyszerűbb ok-okozati összefüggéseket; 

 tevékenység végzésekor legyen kreatív, keressen többféle megoldást; 

 szándékos figyelmét tudja irányítani, legyen tartós; 

 ismert feladatvégzésnél legyen önálló; 

 szókincse, beszéde legyen változatos; gondolatait, érzelmeit érthetően, mondatot 

alkotva legyen képes közölni. 

Verselés, mesélés 

Az érzelmek fejlesztésének és átélhetőségének, az erkölcsi-, szociális- és 

személyiségfejlődésnek egyik alapvető eszköze a gyermekirodalom. Az óvodáskorú 

gyermekek fogékonyak az esztétikumra, ezt a vershez és a meséhez való viszonyuk is 

mutatja. A szeretet, a jóság, a gyűlölet, a nagyravágyás, szerénység, összefogás, részvét 

elvont fogalmait, az emberi érzések tükrében, konkrét belső képi formában ismerik meg a 

gyermekek. Az óvodai életet átjárja a spontán mondókázás, verselés, amely az anyanyelv 

esztétikai örömforrásait is magában hordozza, az anyanyelvi fejlődést segíti. A mesélés és 

mondókázás sokféle tevékenységhez spontán kapcsolódik, így automatikusan a 
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mindennapok szerves részét képezik. Érzelmi, mentálhigiénés szempontból is nagyon fontos 

a vers, a mondóka, a mese. A gyermek saját halandzsázása, mese-, vers- és mondókaalkotása 

is beletartozik ebbe a tevékenységbe. Az esztétikai igényesség, a gyermek saját világához 

való alkalmazkodás, az élmény közös átélése, intimitásának tiszteletben tartása az 

óvodapedagógus feladata. Az irodalom válogatásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy 

válogatásunk szempontjaiban szerepeljen a hitbéli nézőpont is (babonás, okkult tartalmak 

kerülése).  

A mese az óvodás gyermek életkori sajátosságaiból fakadóan különös jelentőséggel bír. A 

gyermekek fejlődése szempontjából több funkciót is betölt. A gyermek átéli: 

 a mesehallgatás intimitását; 

 a belső képalkotás feszültségét és feszültségoldó hatását; 

 a mesealkotás és mesemondás örömszerző élményét; 

  nyelv játékából, sokszínűségéből fakadó ritmus és hangzás élményét. 

A népmesék, népköltészeti alkotások, magyar költők versei, elbeszélései által megismerjük a 

népi kultúra kincseit. A ritmikus és humoros versek, népi mondókák, szólások, közmondások, 

nyelvtörők az anyanyelvi nevelés legfontosabb eszközei. Óvodánkban a népi-, a klasszikus- és 

a kortárs irodalmi műveknek, valamint a kortárs keresztyén irodalomnak egyaránt helye van. 

Fontos, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve a beszédértésük, kifejezőkészségük 

(szókincs), kommunikációs készségük gazdagodjék. Célunk, hogy a gyermekek értsék a 

beszédet és szeressenek beszélni. 

Az anyanyelv használata az óvodai élet minden mozzanatában jelen van, része a nevelés 

teljes folyamatának. A beszéd a gyermek környezetével való érintkezésnek, önkifejezésnek, 

gondolkodásnak legfőbb eszköze. A beszéd által erősödik a gyermek biztonságérzete, 

növekszik tájékozottsága, gazdagodnak ismeretei. 

Az irodalommal kapcsolatos gyermeki tevékenység lehet: 

 irodalmat befogadó; 

 irodalmat mondó; 

 irodalmat önállóan alkotó. 

Az irodalmi nevelés szerves része a bábozás és a dramatikus játék. Ezekkel a játékokkal 

segítsük elő a helyes légzést; a tér-időérzék, verbális emlékezet, beszédszervek fejlesztését; 

az összefüggő szövegmondást (például mesefolytatást, saját mese kitalálását). Célunk, hogy 

a mesék, történetek eljátszásával, dramatikus népszokások megismerésével újabb 

tapasztalatokra tegyen szert. Tapasztalatait színházi élmények nyújtásával is gazdagítani 

kívánjuk. 
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Az óvodapedagógus feladatai: 

 fejlessze anyanyelvi kultúráját; 

 beszéde legyen követésre méltó, kifogástalan; 

 törekedjék szemléletességre; 

 kérdéseivel gondolkozásra ösztönözzön; 

 gyakran teremtsen meghitt helyet és alkalmat a mese önfeledt hallgatására; 

 az anyag kiválasztásánál vegye figyelembe csoportja összetételét; 

 tanuljon meg az évszakokról, ünnepekről, állatokról stb. verseket, mondókákat, 

melyeket bármikor elővehet; 

 végezzen gyűjtőmunkát népi mondókákból, elbeszélésekből, melyet folyamatosan 

bővítsen; 

 keressen olyan irodalmi alkotásokat, amelyek segítik a keresztyén szellemben való 

nevelést; 

 alakítson ki szokásokat a mese kezdeményezésére; 

 nyújtson lehetőséget az élményfeldolgozásra (bábjáték, dramatizálás, mimikus játék); 

 differenciáltan foglalkozzék a gyermekekkel, a hátrányos helyzetű (beszédhibás, 

érzelmileg elhanyagolt stb.), sajátos nevelési igényű gyermekekre legyen különös 

gonddal a differenciálás során; 

 segítse a fejlődést (anyanyelvi játékok, helyes beszédlégzés). 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

 szívesen ismétlik a verseket, rigmusokat; 

 képesek türelmesen végighallgatni a mesét, várják a mesehallgatást; 

 igényük van a hallott mű újrahallgatására; 

 képesek magukat önállóan, összefüggően, érdeklődést keltően kifejezni; 

 tudnak mesét, történetet kitalálni, elkezdett történetet befejezni, azt mozgással 

megjeleníteni, dramatizálni, bábozni, az előadáshoz kreatív módon eszközt készíteni; 

 az élmények hatására kialakul a népköltészeti kötődés; 

 ismernek evangéliumi verseket, történeteket; 
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 meg tudják különböztetni a bibliai történeteket a meséktől; 

 kialakul a beszédfegyelmük, érdeklődnek a betűk iránt; 

 vigyáznak a mesekönyvekre. 

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

„A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek... zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, 

hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.” (Kolossé 3,16) 

A környezet hangjainak megfigyelése, az ölbéli játékok, a népi gyermekdalok, az éneklés, az 

énekes játékok, a zenélés, zenehallgatás (elsősorban élő, az óvónő által előadott ének, 

hangszeres játék), zenéhez, ritmushoz kapcsolódó mozgás tartoznak ebbe a tevékenységi 

körbe. A református pedagógiai hagyományban az éneklésnek ott vannak a gyökerei, 

ismerjük annak lelki jelentőségét is. Az óvodás gyermek érzelmi beállítódásánál fogva 

különösen fogékony a zene érzelmi jellegű nyelvére. A zene elsősorban érzelmi töltésével hat 

a gyermekekre. A gyermeket első esztendeiben olyan hatások érhetik a zene területén, 

amelyek későbbi életében meghatározzák a zenéhez fűződő viszonyát. Ezt hangsúlyozza 

Kodály Zoltán a magyar zenei nevelés területén: „A zenei nevelés a 3-7 évig terjedő korban, a 

gyermeki értelem és lélek fejlődésének legfontosabb idejében rendkívül nagy jelentőségű. 

Egyrészt, mert az emberi lélek nemesítését szolgálja, másrészt mert a magyarrá nevelést 

hatásosan segíti elő.” Egyetérthetünk Kodállyal abban, hogy a zene lelki táplálék, éppen 

ezért a zenei tartalmak megválogatása is szakértelmet igényel. Az éneklés, a zene a 

befogadás/beszoktatás időszakában komoly segítség az érzelmek megnyugtatásában. 

Református identitásunkban a zenei anyanyelv is fontos elem, különösen, ha figyelembe 

vesszük a magyar reformátusság sajátos zenei kultúráját (zsoltáréneklés, magyar népzenei 

hagyományokra épülő kórusmuzsika − Gárdonyi Zoltán munkássága). A tevékenység célja az 

érzelmi biztonság, az esztétikai élmény nyújtása mellett a gyermekek zenei képességeinek 

(ritmusérzék, zenei hallás, éneklési készség, mozgás), zenei kreativitásának, fogékonyságának 

fejlesztése. Célunk a zene megszerettetése, egyházi, népi kultúránk megőrzése, a zenei 

anyanyelv megalapozása, valamint igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások 

megismertetése. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 értékes zenével, játékosan biztosítsa a gyermekek zenei élményhez jutását; 

 segítse elő és formálja a gyermekek zenei ízlésének és mozgáskultúrájának alakulását; 

 gyűjtsön népi énekes játékokat; 

 ösztönözze a gyerekek zenei alkotókedvének kialakulását; 

 adjon teret a szabad improvizációnak; 
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 gondoskodjék arról, hogy a zene mindig örömforrás legyen a gyermekek számára; 

 törekedjen mindig a tiszta éneklésre; 

 használja ki a nap bármely szakában a zene feszültségoldó hatását; 

 segítse elő a zenei készségek, képességek fejlődését; 

 vegye figyelembe csoportja életkorát, összetételét, fejlettségi szintjét – ez alapján tervezze 
meg csoportjában a  

ritmusérzék fejlesztést: egyenletes lüktetés és váltakozó a ritmus érzékeltetését, 

összekapcsolását, 

hallásfejlesztést:  zenei hang megkülönböztetését a zörejtől, zajok, zörejek 

megkülönböztetését, relációk bemutatását, éneklését, gyakorlását, a 

hangerő észlelését, változtatását, kezdőhang átvételét 

zenei mozgásfejlesztést: járást (egyéni, csoport), köralakítást, páros mozgásösszhangot, 

egyszerű tánclépéseket; zenére mozgás improvizálását 

 a tanulandó énekeket hanganyagkészletre, játékra és mozgásra is figyelve állítsa össze. 

A zenei nevelés helye a keresztyén nevelésben 

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki 

vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, 

amelyekbe csak a zene világít be.” (Kodály Zoltán) 

Az ének lélektani hatása: felszabadító és gátakat ledöntő hatása van az éneklőre és az éneket 

hallgatóra egyaránt. Éneklés közben a szívben kinyílik egy kis kapu, s az ember könnyebben 

kitárja szívét-lelkét Isten és az emberek felé. A zene hasznos eszköze az Istenre való 

odafigyelésnek és az Istennel való kapcsolattartásnak. 

Fontos, hogy a keresztyén lelkület a zenei nevelésen keresztül is áthassa az egész napot. A 

különböző tevékenységi formákhoz szorosan kapcsolhatunk egy-egy éneket és 

csoportszokások szintjére emelhetjük azokat. 

Ilyenek lehetnek: 

 áhítatra hívogató énekek; 

 napkezdő énekek; 

 lecsendesítő énekek; 

 imádság előtti- és utáni énekek; 

 étkezés előtti- és utáni énekek; 

 elalvás előtti- és ébresztés utáni énekek; 
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 születés- és névnapi (ünnepi és köszöntő) énekek. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a keresztyén énekek kiválasztásánál: 

 szöveg szerint: 

o olyan énekeket válogasson, amelyeknek szövege érthető, viszonylag rövid, 

o ha lehet, kapcsolódjék bibliai történetekhez, 

o alkalmazkodjon az ünnepek aktualitásához; 

 dallam szerint: 

o az ének dallama is szép és értékes legyen, szolgálja a zenei ízlés alakítását, 

o lehetőleg a református anyanyelvet használja fel (genfi zsoltárok, valamint 
XVI-XVII. századi reformátori énekek közül válasszon), 

o feleljen meg a gyermekek hangterjedelmének és énektechnikai 
követelményének. 

Énekelni mindig lehet, amikor arra belső indíttatást érez az óvodapedagógus, fontos 

azonban, hogy keresztyén énekeink tanítását ne keverjük össze a népi gyermekdalokkal, a 

kötött énekfoglalkozásokkal, hanem arra külön alkalmat teremtsünk. 

A zenei nevelésünk alapműve Forrai Katalin. Ének-zene az óvodában című könyve. 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

 szeretnek énekelni, szívesen kapcsolódnak be a közös éneklésbe és örömmel vesznek 

részt a tartalmában és tartamában érettségüknek megfelelő zenei 

tevékenységekben; 

 vannak kedvenc mondókáik, megtanult énekeik; 

 a koruknak megfelelő egyházi énekeket ismerik; 

 természetes módon jelenik meg az éneklés mindennapjaikban (születésnapos 

köszöntésekor, játékban, kiránduláson stb.); 

 énekkel is imádkoznak; 

 ritmusérzékük, hallásuk, éneklési képességük fejlődik; 

 képesek megadott kezdőhangot átvenni; 

 szívesen hallgatják az óvodapedagógus énekét, a zenehallgatásra szánt műveket; 
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 ismernek hagyományokat, melyeket népdalokkal, népi játékokkal össze tudnak 

kapcsolni; 

 ismernek egyszerű ritmushangszereket és azokat tudják használni; 

 felismerik a hangszerek hangját (furulya, xilofon); 

 egyszerűbb táncos mozgást tudnak végezni. 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

„Ebben a tevékenységben is megjelenik az istenképűség, hiszen az ember az egyetlen 

teremtmény, aki a meglévőből egészen újat, eredetit tud alkotni (Isten az egyetlen, Aki a 

semmiből is képes erre).” (Jó Pásztor óvoda, 2006., 68. o.) A tárgyi környezet alakításának 

igényéről, a nevelésben elfoglalt helyéről az esztétikai nevelés kapcsán már beszéltünk. A 

tevékenység tartalma: rajzolás, festés, mintázás, képalakítás, kézimunka, különböző 

ábrázolási technikák megismerése, barkácsolás, építés, a körülöttünk lévő anyagok kreatív 

felhasználása (pl. újrahasznosítás). Ezen technikák tanulási folyamatát, továbbá a 

műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel való ismerkedést is ebbe a tevékenységi körbe 

soroljuk. Az óvodapedagógus segítő szeretete és a gyermekek iránti tisztelete megköveteli, 

hogy ezeket a tevékenységeket bármikor felkínálja a gyermekeknek – kizárva a kényszer 

jelleget. 

Célunk a kisgyermekekben rejlő szépség, harmónia iránti vágy megerősítése, a tenni akarás, 

az alkotás vágyának felébresztése; a spontán alkotás örömének megélése vagy újraélésének 

elősegítése; valamint kialakítani a gyermekekben az esztétikai élmények befogadásának 

készségét. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 ébresszen a gyermekekben kedvet az ábrázoláshoz, éljen át velük élményeket; 

 ismerje jól azt a technikát, amelyet felkínál; 

 teremtsen nyugodt és elegendő időt egy-egy tevékenységhez; 

 a gyermekek munkáiban technikai segítséget adjon; 

 pontosítsa a szokásokat, szabályokat, de ne szűkítse le a gyermekek lehetőségeit; 

 tartsa tiszteletben a gyermekek alkotásait, gyűjtésükről gondoskodjék; 

 ismerje a gyermekrajz fejlődésének fokozatait; 

 a szabad alkotás örömén kívül esztétikai érzékeiket fejlessze; 

 vonja be a gyermekeket a terem rendezésébe, esztétikus megoldásokat keressen; 

 ismertesse meg a gyermekeket műalkotásokkal; 
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 a környezet esztétikumára hívja fel a figyelmet; 

 az ábrázolást előzze meg élménynyújtás, Isten csodálatos alkotásai, a teremtett világ, 

a természeti szépségekre való rácsodálkozás; 

 mindig nagymozgásból indítson, és fokozatosan juttassa el a gyermekeket a 

finommotorikus mozgásig; 

 a gyermek aktuális érzelmi állapotának megjelenítését segítse elő változatos 

színkompozíciók felkínálásával; 

 alakítson ki vizuális sarkot; 

 segítse a gyermek kíváncsiságából fakadó önálló tevékenységet. 

A gyermek tevékenységei: 

 a különböző tevékenységek során tapasztalatokat szerez saját magáról és a 

külvilágról; 

 megismerkedik sokféle anyaggal, színnel, formával; 

 saját testéhez viszonyítva alakul ki téri tájékozódása, bemozogja a teret, irányokat, 

viszonyításokat ismer meg; 

 állandó tevékenysége folytán rendez, átrendez bizonyos szempontok szerint vagy 

csak spontán; 

 érzelmeit megjeleníti és újraalkotja, belső képe gazdagodik; 

 mindent felhasznál, amiből alkotni tud, eljátssza az alkotás folyamatát; 

 épít: változatos eszközöket használ, homokból, hóból formál, kiegészítőket használ; 

 természetben található eszközökből kirak alakzatokat, képi formákat hoz létre;  

 dobozokból, székekből, építőkockákból, textilből kuckókat kerít, tornyokat épít, zárt-, 

nyitott tereket hoz létre; 

 sorakoztat, ráépít, teret rendez, belátja a teret; 

 maketteket készít (utca, házak, óvoda); 

 képet alakít: nyomot hagy a hóban, homokban, valamilyen porló anyagban; 

 firkál, rajzol, fest papírra, aszfaltra, ehhez ceruzát, zsírkrétát, festéket stb. használ; 

 képet hoz létre tépéssel, vágással, gyűréssel, hajtogatással; 

 lenyomatot készít levéllel, termésekkel, ujjal, krumpli nyomdával, fonallal stb.; 
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 plasztikai munkát hoz létre: anyagból, gyurmából, só-lisztből, természetben található 

anyagokból vagy sütés folyamán; 

 formáz, hajtogat, sző, hímez; 

 barkácsolással bábokat készít, fűzéssel karkötőt, nyakláncot készít; 

 egyéb technikákkal hoz létre alkotásokat: gombot varr, kötöz, ragaszt, tép, fon; 

 festéket csepegtet, fúj, folyat, fogkefével fröcsköl, karcol. 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

 felfedezik a téri viszonyokat, téri kiterjedéseket; 

 megnevezik a térben elhelyezett alakzatokat; formákat különböztetnek meg, 

rendeznek; 

 felismerik az anyagok használhatóságát, formázzák, díszítik; 

 kreatív módon újra alkotják vagy megalkotják elképzeléseiket, élményeiket; 

 felismerhető és aprólékos módon formáznak; 

 mozgásokat utánoznak; plasztikai, illetve képi formában megjelenítik az egyszerű 

mozgásokat; 

 a színeket jól ismerik, hangsúlyt adnak kedvenc színüknek; 

 véleményt alkotnak társaik, illetve saját alkotásaikról; 

 technikákat önállóan, jó szinten alkalmaznak; 

 képi kifejezéseikben emlékezetükre hagyatkoznak; 

 környezetük szépítésében részt vesznek, véleményt alkotnak; 

 munkáikat képesek előre megtervezni; 

 műalkotásokról véleményt mondanak, igényessé válnak a szép, az esztétikus 

befogadására; 

 eszközöket készségszinten használnak (finommotorika). 
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Mozgás 

 

Az egészséges kisgyermekek szinte szüntelenül mozgásban vannak. Életkoruk, egyéni 

fejlettségük szerint valamennyien természetes mozgást végeznek. Ennek belső indítéka 

biológiailag megalapozott szükséglet, ami aktivitásra, folytonos mozgásra, tevékenységre 

készteti a gyermeket. A szükséglet levezetése során lép fel a funkcióöröm, ami motiválja az 

ismétlődést, tehát serkentőleg hat vissza a mozgáskésztetésre. Az óvodás folyamatos 

szükséglete a mozgás. Az óvoda tereit úgy kell kialakítani, hogy erre mindig legyen lehetőség. 

A spontán mozgások lehetőségének biztosítása azért fontos, hogy a gyermek saját 

szükségletei, fejlettségi foka, mozgáskésztetései kapcsán mintegy önfejlesztésre is 

lehetőséget kapjon (funkcióöröm, gyakorlás). Ez azonban nem elegendő. Különösen 

nagyvárosi környezetben kell hangsúlyt fektetni a gyermekek spontán és szervezett 

mozgásának biztosítására. „Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató és 

finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív 

fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban 

zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az 

értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása” − írja az Alapprogram. A napirend része a 

mindennapos szervezett testmozgás, a szabad levegőn való szabad mozgás. A hetirendben 

pedig a tervezett mozgásfoglalkozások adnak teret a mozgásnak. 

A gyermekek mozgását két nagy csoportba kell sorolnunk: 

 szervezett mozgások (mindennapos testnevelés, mozgásfejlesztés);  

 szabad, spontán mozgás. 

A mindennapos testmozgás feladata az egészség megszilárdítása, a jártasságok, elért 

mozgáskészség megszilárdítása, a gyermekek mozgásigényének kielégítése és a rendszeres 

testgyakorlás szokásának kialakítása.  Az időjárás függvényében a mozgásokat a lehető 

legtöbbször a szabadban célszerű megvalósítani. 

Lehetőséget kell adni minden gyermek számára az állóképesség fejlesztésére is. Ezt a 

futások, a kúszó-mászó gyakorlatok, szökdelések segítségével oldhatjuk meg. A mindennapos 

testmozgásban is ajánlatos használni  kézi szereket (labda, karika, tornabot, kötél, szalag, 

babzsák). A mozgásos népi játékok beiktatása a mindennapos testmozgásba, jól kiegészítik a 

tanult mozgásformák készségszintű fejlesztését (szembekötősdi, labdajátékok, bújócska, 

célba dobás kavicsokkal, ugróiskola, kötélhúzás). 

A gyermekek korának és fejlettségének megfelelő tartalommal és szervezettségi formában 

megvalósuló mozgásfejlesztés és a néptánc nemcsak a testi fejlődés, az erőnlét és a 

mozgásos teljesítmények továbbfejlesztésének eszközei, hanem célszerű és tudatos 

pedagógiai munkával a sokoldalú személyiségformálás és az egészséges életmód 

megalapozásának eszköze is. 
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A mozgásfejlesztésben jelenjenek meg a játékok (szerep, szabály), rendgyakorlatok, 

gimnasztika, szabadgyakorlatok, kéziszer gyakorlatok, járás, futás, ugrás, csúszás, mászás, 

dobások, támasz, függés és egyensúlyozó gyakorlatok. A gyermekek egyéni tempójuknak 

megfelelően gyakorolják a megfelelő mozgásokat. A mozgásfoglalkozások megszervezésében 

élünk a tornaterem adta lehetőségekkel. 

A szabad, spontán mozgás alkalmával lehetőséget kell biztosítanunk a mondókák, énekek 

ritmusára történő testgyakorlatok végzésére, körjátékok, dalos népi játékok játszására, 

melyek fejlesztik a gyermekek figyelmét, s formálják zenei ízlésüket is. Az udvari/ játszótéri 

eszközök mellett eszköztárunk részét képezik az udvari gyermekjárművek: roller, kismotor, 

gyermekbicikli, stb. A gyermekek szívesen, játékosan, önként végzik ezeket a 

tevékenységeket, s közben fejlődik ügyességük, egyensúlyérzékük, szem-kéz-láb 

koordinációjuk és a társakra való odafigyelési képességük is. A szabad játék idejére  

csoportszoba eszköztára is tartalmaz olyan eszközöket, amelyek játékosan fejlesztik az 

egyensúlyérzéket, a vesztibuláris rendszert. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 rendszeres mozgással segítse elő erőnlétét, fizikai állóképességének növekedését; 

 vegye figyelembe a gyermekek egyéni szükségleteit és képességeit, szükség szerint 

bátorítson; 

 a fejlesztésre szánt anyagot játékos formában építse be a fejlesztő foglalkozásokba és 

a szabad tevékenységekbe; 

 motiválja a gyermekeket a feladatok bemutatásával, személyes hozzáállásával; 

 használja ki a terasz adta lehetőségeket; 

 építsen a gyermekek kitartására, bátorságára a differenciált feladatvégzésnél; 

 a mozgásfejlesztés megszervezésénél korcsoportjának életkori és fejlettségi 

sajátosságait vegye figyelembe különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekekre: 

o minden izomcsoport részesüljön erősítő, nyújtó hatásban, 

o váltogassák egymást a könnyebb és nehezebb gyakorlatok, 

o ne maradjon el a megfelelő bemelegítés, 

o biztosítsa a játékosságot a mozgástevékenység során, 

o a gyakorlatok ismétlésével segítse elő a motoros képességek fejlesztését; 
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 használja ki a gyermekek életkorából adódó mozgáskedvét, mozgásszeretetét és 

biztosítsa a spontán mozgáslehetőségeket. 

A fejlesztés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 testi fejlődésükkel arányosan nő teherbíró képességük; 

 mozgásuk összerendezett; 

 a gyakorlatok végzésében kitartóak; 

 kialakul szabálytudatuk; 

 ismerik a vezényszavak tartalmát, képesek azt megfelelően végrehajtani; 

 egészséges teljesítmény iránti vágy alakul ki bennük; 

 téri tájékozódó képességük, testsémájuk kialakul; 

 képesek mozgásukat különböző helyzetekben irányítani; 

 önfegyelmük, kudarctűrő képességük megerősödik; 

 kialakul a társakkal való kooperáció képessége. 

 

A külső világ tevékeny megismerése 

A környezetünkkel való kapcsolat kettős jelentőségű. Isten teremtő munkáját csodálhatjuk a 

természeti környezetben, az ember környezetalakító képességében, a világ megismerésének 

lehetőségében. Teológusok véleménye szerint az Édenben elhangzó felszólítás a 

teremtettség birtokba vételére, a megismerésre vonatkozott. A legsúlyosabban a bűneset 

következménye éppen abban mutatkozik meg, hogy az ember az uralkodás fogalmát egészen 

másként értelmezi, mint ahogyan Isten. A környezet megismerése, felelősségteljes alakítása, 

óvása nagyon is beletartozik református értékrendünkbe. A tevékenység tartalma: Az óvoda, 

a lakókörnyezet tereiben való mozgás, eligazodás, ismeretszerzés, ennek kapcsán a haza 

fogalmának alakítása. Élmények, megfigyelések a természetben, a természeti környezet 

megóvásával kapcsolatos tevékenységek (pl. szelektív szemétgyűjtés, újrahasznosítás). 

Részvétel a közlekedésben. Hagyományok, szokások, ünnepek gyakorlása, református 

óvodában a fenntartó gyülekezet életében való részvétel, a gyülekezeti környezet 

megismerése. Matematikai tapasztalatok szerzése a mindennapi élet, a különböző 

tevékenységek során. A gyermeknek saját magával kapcsolatos tapasztalatainak, 

ismereteinek bővítése. 

Tevékenységünk célja a közvetlen és tágabb környezet felfedezése, melynek során a 

gyermek pozitív érzelmi viszonya kialakul a természeti, társadalmi, tárgyi világ értékei iránt. 

A környezet megismerése közben a gyermekek felfedezik, megszeretik Isten csodálatos 
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teremtésének szépségeit. Megismerik a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi 

hagyományok, a keresztyén értékekkel egyező néphagyományok és szokások, a családi-, a 

tárgyi kultúra értékeit, megtanulják ezek szeretetét és védelmét is. Célunk, hogy segítsük 

őket biztonsággal eligazodni környezetükben, ami a személyiség stabilitásának egyik 

alapfeltétele. Átérezve azt a felelősséget, hogy a természet és a környezet megóvásában 

nekik is fontos feladatuk van – ezzel a környezetére tudatosan figyelő emberi magatartás 

alapozását végezzük.  

A gyermekek minél több tapasztalatot szerezzenek (mozgásos, érzékszervi) az őket körülvevő 

természeti és társadalmi környezetből és az abban rejlő matematikai tartalmakról, 

életkoruknak megfelelő szinten.  

A természeti környezet megismertetése 

Az élő természet szépségének, esztétikumának, ökológiai összefüggésének megismertetése 

során szem előtt kell tartani az óvodáskorú gyermek érzelmi dominanciáját. A megismerés 

folyamatában különösen az élményekre és a tapasztalatszerzésre építünk. A természetes 

környezetben való megfigyelés során felismerik, a teremtett világnak sokféle segítségre van 

szüksége a fennmaradáshoz. Eközben megtapasztalják Isten tulajdonságait: teremtő Úr, 

bölcsen alkotó, gondviselő, szerető Atya stb. 

A tapasztalatszerzés valódi környezetükben történik: a csoportszobában, az óvoda teraszán, 

a szabad természetben. A növények, állatok életének megismerésekor ismereteket 

szerezhetnek: 

 melyik fajnak milyen segítséget kell nyújtani a fennmaradáshoz; 

 az őszi erdő varázsáról, termésekről, szüretelhető gyümölcsökről; 

 esőről, időjárásról, hóban ugráló verébről; 

 a ragyogó színekben pompázó virágoskertről; 

 házi- és állatkerti állatokról. 

Lehetőség szerint megemlékezünk: az Állatok napjáról (október 4.), a Víz napjáról (március 

22.), a Föld napjáról (április 22.), a Madarak és Fák napjáról (május 10.). A 

megemlékezéseinket a Teremtő iránti hála, tisztelet és a teremtett világ iránt Istentől kapott 

felelősség határozza meg. Nem felejtjük el, hogy a teremtett világot is csak Isten mentheti 

meg, hogy ez a világ mulandó és új teremtést várunk. Tehát az érzelmi alapú, pogány 

tartalmú reklámkampányokat nem építjük be megfontolás nélkül a munkánkba. 

Megtanítjuk őket szépnek látni, értékelni és megbecsülni a természetet. Ezáltal alakul 

viselkedéskultúrájuk és a természethez való viszonyuk. 

Társadalmi környezet megismertetése 
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A gyermekekhez legközelebb álló közösség a család. Isten szeretete abban is megmutatkozik, 

hogy nem kell egyedül élnünk, mert szülőket adott nekünk, akik gondoskodnak rólunk, 

szeretettel vesznek körül. 

A gyermekeknek segítünk abban, hogy a családi környezet zárt világából kikerülve, az 

óvodába, új környezetükbe beilleszkedhessenek. Fontos tehát: 

 hogy megismerjék, kötődjenek, biztonságban mozogjanak az őket körülvevő 

társadalmi környezetben; 

 a családról egészséges kép alakuljon ki bennük, tudatosodjon a családtagok 

egymáshoz fűződő viszonya, a gyermekek tiszteletadása szüleik felé; 

 ismerjék meg óvodájukat (különböző helyiségeket és azok rendeltetését); 

 tudják csoporttársaik nevét, jelét, az óvodában dolgozó munkatársak nevét; 

 aktívan alakítsák környezetüket, érezve, hogy annak szépítése esztétikai hatással bír; 

 alakuljon ki bennük az érték féltése, megóvása; 

 ismerjék a viselkedés szabályait, a közösségi élet szabályait; 

 tudják a hét napjait, ismerjék a napszakokat és az évszakokat; 

 ismerjék a közlekedési alapszabályokat, a gyakorlatban váljanak érthetővé az ehhez 

kapcsolódó fogalmak (pl.: teherszállító, személyszállító, tömegközlekedési eszköz); 

 találkozzanak saját fejlődésük jellemzőivel (növekedés, érés stb.). 

 

A külső világ mennyiségi és formai összefüggéseinek tevékeny megismerése 

Matematikai fogalmakkal a mindennapi életben állandóan találkozik a kisgyermek, így szinte 

természetes módon ismerkedik meg velük. A matematikai kifejezések először passzív 

szókincsé válnak, később azonban egy részük beépül beszédükbe. 

Célunk: 

 a minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek 

felfedeztetése, megtapasztaltatása; 

 a matematikai érdeklődés felkeltése; 

 a logikus gondolkodás megalapozása. 

Az óvodapedagógus feladatai: 
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 a játék során adódó spontán matematikai helyzetek kihasználása; 

 logikai és matematikai szabályjátékok megismertetése, alkalmazása, logikus 

gondolkodás megalapozása; 

 matematikai fogalmak, kifejezések, összefüggések megismertetése, 

megtapasztaltatása 

 a matematika iránti érdeklődés felkeltése; 

 érdekes, a gyermekek kíváncsiságára építő problémahelyzetek teremtése; 

 a gondolatok, a probléma megfogalmazás, a pontos, egyértelmű, a gyermekek 

számára érthető közvetítése; 

 matematikai tartalmú játék kezdeményezése során a gyermekek egyéni 

fejlettségének, képességeinek figyelembevétele; 

 a gyermek egyéni feladatmegoldásának meghallgatása, a sajátos logika elfogadása; 

 szükség esetén rávezető kérdésekkel segítés; 

 a gyermeki tevékenység változatos formájának biztosítása: egyéni, páros, mikro 

csoportos szervezéssel; 

 a matematikai osztályozás, halmazokkal végzett feladatoknál a matematikai ítéletek 

megnevezése; 

 a térbeli viszonyok, az irányok és helyzetek pontos megnevezése; 

 segítse a spontán tapasztalatszerzést, használja ki ennek fejlesztő lehetőségét 

(figyelem, elemző lehetőség). 

Matematikai képességek kialakítását segítő tevékenységek 

1. A számfogalom előkészítése, megalapozása 

 Mennyiségek összemérése hosszúság, magasság, szélesség, vastagság, bőség, 

tömeg, űrtartalom szerint. 

 Halmazok összemérése, elemek párosítása. A válogatások során nyíljon mód 

párosításra, számlálásra, a több, kevesebb, ugyanannyi érzékeltetésére, 

gyakorlására; 

 Fedezzék fel a rész-egész viszonyát a válogatások, mennyiségek bontása során. 

 Játékos szituációban számoljanak, bontsanak, mennyiségfogalmuk egyéni 

fejlettségtől függően a 6-10-ig számkörben mozogjon. 

 Sorba rendezett elemek helye a sorban, sorszámok megértése. 
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 Mérések különböző egységekkel, hosszúság, terület, tömeg, űrtartalom. 

2. Tapasztalatszerzés a geometria körében 

 Szerezzenek tapasztalatokat a gömbölyű és szögletes formákról, érzékeljék ezt 

testükön, tárgyakon. 

 Építsenek szabadon és másolással különféle elemekből. 

 Alkossanak síkban szabadon, szerezzenek tapasztalatokat síkmértani formákról, 

fedezzék fel a rész-egész viszonyát. 

 Használják a logikai játékot, építsenek vele, fedjenek le területeket. 

3. Tájékozódás térben és síkban 

 Irányok azonosítása, megkülönböztetése. 

 Játékok során figyeljék meg ezeket tükörben, fedezzék fel a tükörkép, szimmetria 

érdekességét, játszanak sokat a tükörrel. 

 Próbáljanak meg tájékozódni a labirintusokban is. 

 Fedezzék fel, hogy a sorozatok olyan rendszerek, amelyek életükben is 

felfedezhetők. Hozzanak létre változatos sorozatokat játékokban színekkel, 

hangokkal, mozgással, formákkal. 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

 logikus gondolkodása, logikai következtetései életkorának megfelel; 

 problémamegoldó készsége jó; 

 számfogalma 10-es számkörben mozog; 

 képes halmazokat összehasonlítani, tulajdonság szerint szétválogatni; 

 helyesen értelmezi és használja az összehasonlítás megítélésének fogalmait: 

hosszabb-rövidebb, kisebb-nagyobb, több- kevesebb…; 

 ismeri az irányokat, és helyesen értelmezi feladatvégzése során: jobbra - balra, előre- 

hátra, lent- fent…; 

 helyesen használja a névutókat; 

 felismeri a sorba rendezés logikáját, azt képes jól folytatni, legalább3 elemszámmal; 

 az alapvető formákat felismeri, azonosítja. kör, négyzet, téglalap, háromszög; 

 képes részekből az egészet kirakni; 
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 ismeri az alapvető mértani testeket, azokat felismeri és megnevezi (kocka, gömb, 

téglatest); 

 van tapasztalata a tükörképről, szimmetriáról; 

 azonosságokat, különbségeket képes felismerni és megfogalmazni. 

 

Munka jellegű tevékenységek 

„És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze.” 

(1Mózes 2,15) 

A munka tevékenysége az óvodáskorú gyermek számára játékos jellegű, mégis a szükség 

motiválja. 

A játékkal és a cselekvő tanulással egybeeső munka és munkajellegű tevékenység a 

személyiségfejlesztés fontos eszköze. A környezet megismerésének, a munkavégzéshez 

szükséges attitűdök, képességek és tulajdonságok (kitartás, céltudatosság, felelősség, 

fegyelem, önállóság) alakításának fontos eszköze. 

Célunk – a munkatevékenységek végzésével – a szolgáló élet alapjainak lerakása, az 

önmagáról való gondoskodás, az önmagáért vállalt felelősség, az önállóságra valóképesség 

megalapozása.  

Alapelvek: 

— Amit a gyermek meg tud tenni önállóan, ne tegyük meg helyette! 

— Vállaljunk fel némi kockázatot, hogy gyakorolhasson! 

— Érezze a bizalmat, s ő is elhiszi: „Képes vagyok rá!” 

 

A csoporttársakkal együtt és értük végzett munka során alakulnak a közösségi kapcsolatok, 

pozitív élmények átélésére ad lehetőséget, melyek újabb motivációként hatnak. 

Törekedjünk arra, hogy a gyermekek számára örömmel és szívesen végzett, aktív 

tevékenység legyen a munka, pozitív élményeken keresztül értse meg, hogy Istentől kapjuk 

feladatainkat. Nem zárható ki azonban, hogy a gyermek tettei következményeként, nevelői 
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célzattal munkajellegű feladatot kapjon. Ez esetben is fontos az óvónői példaadás, a 

megfelelő segítségnyújtás, irányítás. 

A nevelő hatás értékét növeli, ha a felnőttekkel, szülőkkel közösen is végezhetnek munka 

jellegű tevékenységeket: apróbb javítások, amit valamelyik szülő a gyermekek között el tud 

végezni, s a gyermekek körülvehetik, a szerszámot a kezébe adhatják. Másik módja a munka 

értékének, jó ízének átélésére, ha valamelyik szülő vagy nagyszülő meg tudja mutatni a 

gyermekeknek a munkáját (pl. egy nagymama bejön közénk tésztát gyúrni). 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 életkornak megfelelő feladatok adása; 

 biztosítsa a munka feltételeit, eszközeit; 

 tanítsa meg a gyermekeket a munka helyes menetére, a balesetveszély elkerülésére, 

a munkaeszközök helyes használatára, a társakkal való együttműködésre; 

 segítse a feladattudat kialakulását; 

 segítse a gyermekeket az önkiszolgálásban (jártasság kialakulásában, munkafogások 

megtanulásában, egyre önállóbb munkavégzésben); 

 biztassa a gyermekeket az alkalomszerű munkák vállalására;  

 nevelje a gyermekeket a teremtett világ tiszteletére és a hozzá kapcsolódó feladatok 

elvégzésére, saját és mások elismerésére, megbecsülésére; 

 tanítsa meg a gyermekeket a hálaadás szóban történő kifejezésére; 

 a néphagyományokhoz kötődő ünnepekre való készülődés során ismerkedjenek meg 

olyan munkatevékenységekkel, mint például a mézeskalács sütés, tojás festés, 

termések gyűjtése stb.; 

 az óvodapedagógus álljon mindig modellként a gyermekek előtt, értékelése legyen 

mindig konkrét, reális (saját magához mérten fejlesztő). 
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Munka jellegű tevékenységek az Óvodánkban: 

Önkiszolgálás: testápolás (egészségvédelem) 

étkezés (kulturált) 

öltözködés (rendezett külső megjelenés) 

Környezet rendjének megőrzése: rendrakás 

teremrendezés 

terem felsöprése 

Alkalomszerű munkák: kisebb megbízatások teljesítése 

Naposi munka: étkezéshez szükséges teendők elvégzése 

foglalkozáshoz szükséges eszközök előkészítése 

Egyéb: környezet, növény és állat gondozása 

a csoportszobákban lévő növények ápolása 

egész évben a madarak etetése és itatása, a madáretetők  

 élelemmel való feltöltése 

szelektív hulladék gyűjtése, ürítése 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 a gyermekek végezzék el az önmagukkal kapcsolatos önkiszolgáló feladatokat; 

 vállaljanak társaik érdekében is munkatevékenységet, azt örömmel és önként tegyék; 

 teljesítsék a számukra adott feladatokat, ismerjék a munka menetét; 

 becsüljék meg a másik munkáját; 

 érezzék a környezet és ember kölcsönhatását; 

 ismerjék a munkaeszközök helyes használatát. 
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Hitéleti tevékenységek 
Miközben a keresztyén szellemiség az egész óvodai életet áthatja, a hitet gyakorlati 

formában is megéljük. A keresztyén életgyakorlatot azonban az óvodában át kell gondolni a 

gyermekek életkori sajátosságainak szempontjából. Bodó Sára egy beszélgetésben azt 

mondta, hogy a katechézis (hitoktatás) életre bátorítás, a hitélet gyakorlása legyen mindig 

életre bátorító. Az alábbi tevékenységek tehát nem kényszert, hanem lehetőséget jelentenek 

a gyerekeknek. Különösen fontos, hogy ne neveljünk képmutatásra! Melyek tehát az 

óvodában is gyakorolható hitéleti tevékenységek? 

— Igehallgatás: bibliai történetek gyermekszerű feldolgozása; egyszerű bibliai 

mondatokkal megismerkedés. 

— Gyermekbibliák forgatása. 

— Imádság: kötött szövegű a napirend egyes tevékenységeihez kapcsolódva (pl. 

étkezés); az óvónő saját szavaival elmondott imádságai, a gyermekek egyszerű, 

kötetlen imádságai. 

— Hitélethez kapcsolódó énekek hallgatása, éneklése. 

— Részvétel a gyülekezet életében (templomlátogatás, ünnepek). 

— Napi áhítatok, heti rendszerességű hitéleti foglalkozások. 

A bibliai történetek kiválasztásánál, az énekanyag összeállításánál, az áhítatok témáinak 

kialakításánál alaposan meg kell fontolni a gyermekek életkori sajátosságait, élménybázisát, 

lelki állapotát. A szóhasználatban kerülendők a gyermek számára érthetetlen, kegyeskedő 

kifejezések. Alapelv, hogy a hitélet ne váljon el a valóságos mindennapi élettől. A másik 

fontos alapelv, hogy a gyermekszerűség nem jelentheti a szentség, a hitelesség 

komolyságának ellehetetlenítését. A gyermekek imádsága tükrözze azt a bizalmat, amivel 

Krisztusért teljes természetességgel fordulhatunk Istenhez a leghétköznapibb dolgainkkal is. 

Az óvodai élet szerves része, hogy a hétköznapokat ünnepek szakítják meg. Az ünnepek a 

teremtési rend részei (az égitestek egyik szerepe, hogy mutassák az ünnepnapokat). 

Természetesen megünnepeljük az egyházi ünnepeket, de a nemzeti és a személyes 

ünnepeket is. A keresztyén óvodában az ünnepnapoknak az öröm a meghatározó élménye, 

bensőséges, Isten közeli légkörben zajlanak, „föl sem merülhet a szerepeltetés okozta 

stressz”. (Jó Pásztor óvoda, 2006. 77. o.) 
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Hitéleti foglalkozások 

A történetek elmondásának célja ebben az életkorban alapvetően az alapvető ismeretek 

elsajátíttatása, a mindenható Isten szeretetének, kegyelmének, jóságának és szentségének 

megéreztetése. Az óvodáskor az a legfogékonyabb időszak, amikor egy egész életre 

meghatározó lehet Isten közelségének élménye. Csak akkor lesz felszabadult, boldog 

gyermekkora, élete, ha egyedül Isten kegyelmes szeretetére bízza magát.  

A történet kiválasztásának alapvető kritériumai: 

 Fontos, hogy a bibliai történeteket különböztessük meg a meséktől – ehhez hiteles 

történetmondás szükséges, hiszen ezeken a történeteken keresztül Isten üzen 

nekünk valamit. Mielőtt a gyermekek elé visszük a történetet, tanulmányozzuk az 

adott Ige-szakaszt, hogy nekünk ma mit üzen – és azután fogalmazzuk meg, hogy mit 

mondhat a gyermekeknek. 

 Olyan történetek közül válasszunk, amelyek pozitív érzelmi töltettel rendelkeznek, 

amelyek a szerető, gondoskodó Isten-képet erősítik meg. A bibliai történetek Isten 

szeretetét hangsúlyozzák, azt a gondoskodó, kegyelmes szeretetet, ami nélkül az 

ember nem boldogul. Erre van szükségük a gyermekeknek is.  

 A történet ne keltsen félelmet a gyermekekben és ne tartalmazzon számukra 

feldolgozhatatlan tartalmakat és érzelmeket. 

Minden történetnél meg kell keresnünk az Ige fő üzenetét, egy egyszerű mondatban 

megfogalmazható bibliai igazságot. A fő üzenet megkeresésének két gyújtópontja van: 

 igeszerűség: az Ige fő üzenete egyértelműen benne kell legyen az adott 

igeszakaszban; 

 gyermekszerűség: a gyermekek számára mit üzen az Ige itt és most. 

Ha a történetben több bibliai igazság is van, azt válasszuk ki fő üzenetként, ami a gyermekek 

számára aktuálisan leginkább megfelelő.  
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Az Ige fő üzenete alapján domborodik ki a belső cél, azaz hogy milyen változást szeretnénk a 

gyermekekben a bibliai történet tanítása révén Isten Szentlelke segítsége által munkálni. A 

belső cél valóságos és igaz legyen. 

A bibliai történet tanítása során mindig az evangéliumot hirdessük: Jézus mit tett érted?; 

Neked mit kell tenned? 

A történet elmondásának hat aranyszabálya: 

 igeszerűen: az Ige belső szabályának megfelelően (az Ige üzenetétől ne térjünk el); 

 gyermekszerűen: a gyermekek számára érthető és befogadható módon; 

 egyszerűen: egy nézőponttal (így a gyermekek azonosulhatnak az adott szereplővel, 

beleélhetik magukat az ő helyzetébe; ami azért is fontos, mert a gyermekek ebben a 

életkorban még nem képesek egyszerre több nézőpontot figyelembe venni); 

 életteljesen: éljünk mi is és az alakok is; 

 feszülten: drámaian, érdekesen, jelen időben; 

 szemléletesen: lássa a gyermek azt, amiről szó van. 

 

Gyermekáhítatok, imádság 

A bibliai történetekkel való ismerkedésen kívül a másik sarkalatos terület az imádság, vagyis 

a mindennapi áhítatok sora. Fő feladatunk, hogy a gyermekeket megtanítsuk imádkozni (ez 

tulajdonképpen a szülők és a család feladata lenne, de sok esetben ez hiányzik); vagy 

továbbfejleszteni azt, amit a szülők elkezdtek. 

Az imádság Istennel való beszélgetés. A gyermekek számára legyen természetes dolog, hogy 

ahogyan hozzánk beszélhetnek és elmondhatják kéréseiket, vágyaikat, bajaikat stb.; 

ugyanúgy elmondhatják Mennyei Atyjuknak is, aki figyel rájuk. Magyarázzuk meg a 

gyermekeknek, hogy Isten minden hozzá szóló szavunkat hallja, ugyanakkor gyermekeként 

az imádságban bizalommal beszélgethetünk vele. 
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Az imádkozás mikéntjét is meg kell tanítanunk a gyermekeknek. Ezt a folyamatot a kötött 

imádságokkal kezdjük (étkezések előtti-, utáni, napkezdő és hálaadó imádságok, lefekvés 

előtti ima stb.). Az Úr imádságát a „Mi Atyánk”-ot csak később tanítjuk (nagy csoport 

második félévében) részletekben és együtt értelmezve, hogy értsék is azt. Tanítsunk arról is, 

hogy imádságunkra Isten válasza lehet „igen”, „várj” vagy „nem” – attól függően, hogy 

melyik válik javunkra. 

Saját szavainkkal elmondott egyszerű imáinkat adjuk nekik példaként, mintaként. A 

gyermekek érezzék meg, hogy az imának ereje van, hisz Istennek mindenre hatalma van. 

Saját példák elmondásával bátorítsuk őket. 

Fokozatosan szoktassuk rá a gyermekeket, hogy ők is imádkozhatnak saját szavaikkal – de ezt 

ne erőszakoljuk ki, hanem várjuk meg, míg a szívükből fakad. Tanuljunk meg együtt 

örvendezni a gyermekekkel, ehhez jó eszköz lehet az Istent dicsőítő dalok éneklése. 

Bátorítsuk a gyermekeket, hogy imában is bocsánatot kérjenek, ha hibáztak, ha elrontottak 

valamit, ha megbántottak valakit. Tanítsuk meg őket hálát adni, megköszönni mindazt, amit 

az Úrtól kaptunk. Ismertessük fel, hogy minden nap van miért hálát adni (egészségért, 

táplálékért, családunkért, barátokért, az élet apró örömeiért stb.), és ezekre kerüljön sor a 

mindennapi áhítatok során. Beszélgessünk a gyerekekkel, hogyan lehet helyesen kérni: 

bizalommal, őszintén, bátran, másokra is gondolva. 

Az áhítatok jó alkalmat adnak arra is, hogy beszélgessen közösen az egész csoport, és az 

egyéni örömök, bánatok, kívánságok kiderülhessenek. Legyen időnk meghallgatni őket, s 

ahogyan meghallgatjuk problémáikat, érezzék meg, hogy ők fontosak számunkra és társaik 

számára is. 

Kezdetben azt is meg kell szokniuk, hogy az imádság szent dolog, olyankor ne figyeljenek 

másra, hiszen elcsendesedés és Istenre figyelő szív és fül kell hozzá. Akkor eredményes az 

áhítat, ha a gyermekek megérzik, megsejtik a menny légkörét. 

Kiscsoportban a bibliai történetek feldolgozása a karácsonyi történettel kezdődik, de az 

áhítat már a beszoktatás ideje alatt szerves része napunknak. Szeptembertől november 

végéig az áhítatok témája, jellege kissé különbözik a többi csoportétól. Eleinte ugyanis az 

egymás-, az óvoda-, a csoport megismerése a cél. Később a Bibliában található, életünkben 
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nap, mint nap előforduló fogalmakról beszélgetünk, mint például: szeretet, boldogság, 

szomorúság, barátság, együttérzés, megbocsátás, ünneplés, meglepetés, várakozás stb. Ezzel 

párhuzamosan a gyermekek életében megjelenő konfliktusok kezelésének biblikus 

megoldásait is tanítjuk. 

Az egyházi ünnepek alkalmával a bibliai történeteken keresztül beszélünk az ünnep 

lényegéről, az ünnepi szokásokról. 

Lelki énekek: Az énekek a bibliai tanítás elmélyítését, esztétikai élmények erősödését 

szolgálják. kiválasztásuknál a szöveg biblikusságára, a dallam életkornak megfelelő voltára, 

esztétikai szempontokra kell odafigyelnünk. Fontos, hogy az óvodapedagógus énekelje a 

gyerekek közösségében a gyülekezeteinkben közismert énekeskönyvi énekeinket, tanítsa 

meg a gyerekeknek ezek közül az egyszerűbbeket. Ezzel is építve a gyülekezet közösségébe 

való tartozást. 
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Az óvodai élet szervezeti keretei 

Óvodánk személyi feltételei 

A református óvoda pedagógiai programjának legjelentősebb specifikuma református hitbeli 

elkötelezettség ahhoz, hogy ezt egy pedagógus hitelesen képviselni tudja, a szakmai 

követelmények mellett a kiválasztásnál a lelki, hitbeli felkészültséget is figyelembe kell 

vennünk. A pedagógusok, munkatársak kiválasztásának szempontjai: 

 Hitét gyakorló keresztyén ember legyen, aki hitelesen tudja közvetíteni 

cselekedeteivel, munkájával a keresztyén értékrendet.  

 Ismerje a Bibliát, református hitvallásainkat (Heidelbergi KT, II. Helvét Hitvallás). DE 

legalábbis kezdjen megismerkedni velük. 

 Az alkalmazottak iskolai végzettsége feleljen meg a törvény által meghatározott 

feltételeknek.  

Szakmai munkánkat rendszeres nevelőtestületi és szakmai megbeszélésekkel, 

továbbképzéseken való részvétellel, újonnan megjelent szakirodalom beszerzésével kívánjuk 

színvonalasan végezni és fejleszteni. Fontosnak tartjuk, hogy a változó társadalmi 

környezethez rugalmasan tudjunk igazodni, fejlesztve ismereteinket és tudásunkat; a 

technika újításait is alkalmazva. Ennek kontrollja az Ige mérlege. 

Szükségesnek tartjuk, hogy a csoportokban együtt munkálkodó óvodapedagógusok szakmai 

téren, valamint személyiségükben, lelki közösségben is úgy tudjanak együtt dolgozni, hogy az 

a gyermekek javát szolgálja. Az óvodapedagógus jelenléte a nevelés egész időtartamában 

fontos feltétele az óvodai nevelésnek.  

Az óvodai nevelés eredményességét az óvodapedagógus, a pedagógiai asszisztens, a 

pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatárs és az egyéb szakterületen dolgozó 

alkalmazottak együttműködése segíti. Az összehangolt munkavégzés érdekében a feladatok 

megbeszélése, a segítség formájának áttekintése, egyeztetése feltétlenül szükséges. A 

gyermekek előtt példa értékű a felnőttek egymás közötti kapcsolata, beszéde, bármely 

munkaterületen is dolgoznak. 

 „Egymást különbnek tartván magatoknál” (Filippi 2,3) Ige alapján mindenki a maga feladatát 

szeretetben végzi a közösség javára.  

Óvoda dolgozói: 

Óvodapedagógus: csoportonként 2 fő + az óvodavezető (a fenntartó engedélyével 

függetlenített 10 kötelező óraszámmal)); összesen 11fő, bővülésünk esetén 13 fő 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatárs: csoportonként 1 fő, összesen 5 fő, 

bővülésünk esetén 6 fő  

Pedagógia asszisztens: 3 csoportonként 1 fő; jelenleg 1 fő, bővülésünk esetén 2 fő 

Óvodatitkár: 1 fő 
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Konyhai dolgozó: 1 fő 

Gazdasági vezető és munkatárs a Kollégium állományában.  

Összlétszám: jelenleg18, bővülésünk esetén 23 fő plusz szükséges lehet még az új helyzetben 

takarító 1 fő  

 

Óvodánk tárgyi feltételei 

Óvodánk tárgyi feltételeinek előteremtésekor szem előtt tartottuk az Alapprogramban 

előírtakat és a 20/2012. (VIII. 31.) rendeletet. 

 A gyermekek számára a biztonságos, hozzáférhető, változó testméretének megfelelő 

kényelmes környezet biztosítását. 

 Az egészségvédelem, mozgásigény, játékigény kielégítését. 

 Az óvodai dolgozók biztonságos, jó légkört eredményező munkakörülményeinek és a 

szülők fogadásának biztosítását. 

 A pedagógiai programunkban megfogalmazott pedagógiai, szakmai alapelvek, 

gyakorlat feltételeinek biztosítását (hitéleti nevelés, tehetséggondozás, a belvárosi 

gyerekek mozgásszegény életformájának konzekvenciái) 

Időkeretek: napirend, heti rend 

Napi- és heti rendünket megtervezzük, de a spontán adódó lehetőségek érdekében 

rugalmasan kezeljük.  

Napirendünket folyamatosan szervezzük, hogy elkerüljük a felesleges várakozási időt. Az 

étkezések történhetnek folyamatosan (elsősorban a reggeli és az uzsonna), de szükség és 

igény szerint élhetnek a csoportok a hagyományos együttétkezés lehetőségével is (az ebédet 

célszerűbb így szervezni). 

Az óvodapedagógus feladata a napirend összeállításánál: vegye figyelembe csoportja 

összetételét, a gyermekek életkori megoszlását, a játéktevékenység elsődlegességét. 

Biztosítson megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált 

tevékenységeket, a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő csoportos 

foglakozásokat. 

A tevékenységben megvalósuló tanulást úgy kell megvalósítani, hogy az óvodapedagógusok 

a hetirend, napirend, illetve a konkrét foglalkozások tervezésénél az alábbiakat vegyék 

figyelembe: 

 a csoport életkori összetétele, 

 az adott csoport sajátosságai 

 az átadni kívánt tartalom sajátosságai 

 az ÓNOAP, illetve saját pedagógiai programunk előírásai 
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 a tárgyi, környezeti feltételek 

Pl. a hitéleti tartalom szentségénél fogva javasolt a kötött hitéleti foglalkozás, a 

mozgásfoglalkozásnál a balesetvédelem és a mozgásra alkalmas környezet biztosítása miatt 

van szükség a kötött formára. A nagycsoportosok esetében figyelembe kell venni az iskolai 

életre való felkészülés szempontjait is. A fiatalabb életkorú gyermekeink számára 

rugalmasabb időkereteket biztosítunk, míg az iskola megkezdése előtti évben nagyobb, 

hangsúlyt helyezünk a kötelező foglalkozások szervezésére. 

 

A heti rend kialakításának elvei: 

 A biztonságot jelentő rendszeresség biztosítása 

 A rugalmasság lehetősége  

 A csoportok működésének összhangja 

 A megfelelő játékidő biztosítása 

Az óvoda ünnepei 

 

Az ünnep jelentősége 

A keresztyén óvodákban az ünnepek az öröm, a hálaadás alkalmai gyermekeknek, 

felnőtteknek egyaránt. Az ünnep a teremtő Isten rendelése, aki megszentelte és megáldotta 

a 7. napot, ezzel elkülönítve a hét többi napjától. 

Óvodánk törekszik arra, hogy a családok a vasárnapot szenteljék meg és Isten dicsőségére 

használják. 

Miért ünnepelünk? 

Részben, mert a református egyházban a Bibliához igazodó kialakult szép rendet megőrizni 

és továbbadni kötelességünk, valamint azért, mert történelmünk kiemelkedő eseményeinek 

átörökítése gyermekeink számára jövőnk záloga. Harmadik okunk pedig az, hogy óvodánk 

jellemző arculatának kialakításához nagymértékben hozzájárul az ünnepek sajátos 

gyakorlásának kialakítása. Hagyományteremtésünk célja, hogy az óvodánkat választó 

családok közelebb kerülhessenek a református egyházhoz, az üdvtörténet kiemelkedő 

eseményeihez, az óvoda minden dolgozójához és nem utolsó sorban egymáshoz. 

A hagyományok ápolásának közösségteremtő ereje van. Ahhoz, hogy céljainkat elérhessük, 

egységes szemléletre kell eljutnunk ünnepeinket tekintve is. „Mindenek ékesen és szép 

renddel legyenek.” (1Kor 14,40)  

Három nagy ünnepkört tartunk számon: 
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 karácsonyi ünnepkör (advent első vasárnapjától, húshagyó keddig); 

 húsvéti ünnepkör (hamvazó szerdától, áldozó csütörtökig); 

 pünkösdi ünnepkör (áldozó csütörtöktől, advent első vasárnapjáig). 

Ünnepeink egy részét megemlékezés formájában visszük közel a gyermekekhez, valamint a 

hitéleti foglalkozások keretében beszélgetünk velük az ünnepekhez kapcsolódó 

eseményekről. 

Ide tartozik: október 31. Reformáció ünnepe 

 március 15. 1848-49-es szabadságharc 

 Virágvasárnap Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe 

 Pünkösd Szentlélek kitöltetése 

Mikulás: a gyermekek megismerik Miklós püspök történetét. A Mikulás nap megünneplése 

hagyomány Óvodánkban. Az óvodapedagógusok által készített csomagokat ekkor kapják 

meg a gyermekek. Bábszínházi előadással vagy a ’Mikulás látogatásával’ kedveskedünk 

óvodásainknak. 

Advent (Jézus Krisztus születését megelőző négy hét) idejére Óvodánk nagy hangsúlyt fektet. 

Célunk, hogy a gyermekek ismerjék meg, és úgy éljék át a biblikus adventet, mint Jézus 

Krisztus eljövetelének várását. A december hónap a készülődés jegyében telik, melynek 

keretében: 

o Adventi vásárt szervezünk a családok bevonásával 

o adventi naptárt vagy házikót készítünk, melynek segítségével heti egyszer az 

óvoda teljes közösségében várjuk az ünnep közeledtét. 

Karácsony (Jézus Krisztus megszületésének, Isten testet öltésének) ünnepén a csoport közös 

ajándékot kap az óvodától, ezzel példát mutatunk: adni legalább akkora öröm, mint kapni. Az 

ünnep délutánjára a szülőket is meghívjuk csoportjainkba egy közös hálaadásra.  

Vidám nap februárban van Óvodánkban. Megszervezésénél arra figyelünk, hogy ne essen 

bele a böjti időszakba. Megjelenő gyermeki tevékenységek: versenyjátékok, gyorsaságot, 

ügyességet fejlesztő játékok, vendégeskedés a többi csoportban, jelmezbe öltözés. A 

jelmezöltés élmény a gyerekeknek, azonban keresztyén értékrendünk, az esztétikai, erkölcsi, 

hétéleti nevelés terén megfogalmazott alapelveink nem sérülhetnek ezen az alkalmon sem. 

Ezért is fontos, hogy a hozzánk fölvett gyerekek szülei ezt az értékrendet ismerjék és 

magukra vállalják. A hangsúlyt inkább a tavaszi életörömre, az életért való hálára helyezzük, 

mint a farsangi hagyományra. 

Húsvét (Jézus Krisztus feltámadása) ünnepét megelőzi Nagypéntek, ám mi az örömre tesszük 

a hangsúlyt. Jézus Krisztus feltámadott – így a gyermekekben nem keltünk félelmet, az 

igazságot pedig nem torzítjuk el.  
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Anyák napja – az életet és szüleinket Istentől kaptuk, neki tartozunk hálát adni az 

Édesanyánkért.  Csoportonként ünnepelünk, az óvodapedagógusok döntése szerinti módon. 

Pl. Kialakítjuk a vendégsarkot, ahová egyesével hívják be a gyermekek anyukájukat és a 

nagymamákat. Utána süteményre, üdítőre vendégül látják őket. Vagy közös kis műsorral, 

ajándékkel készülnek a gyerekek. A pedagógus a döntését a csoport sajátosságaihoz igazítja. 

Évzáró ünnepély keretében adunk hálát az eltelt évért a csoportokban. Műsorunkban az év 

közben tanult dalokból, versekből, mesékből, óvodában is énekelt egyházi énekekből, bibliai 

történetekből adnak elő a gyermekek. A nagycsoportosok búcsúztatása a Fasori Református 

Egyházközség istentisztelete keretében történik, a gyülekezet és a lelkipásztorok 

köszöntésével és áldás kívánásával. 

Gyermeknapra évente változó meglepetéssel készülünk (táncház, bábszínház).  

Kirándulásaink  

Évente legalább egyszer óvodai szintű közös kirándulást szervezünk a gyerekek és családjaik 

részére. Ebben a SZMK segítségére építünk. 

Az óvoda szakmai dokumentumai 

A pedagógiai, szakmai munkáért az óvoda vezetője felelős. 

1. A programalkotásunkat a kollégium Alapító Okirata határozza meg. 

2. A kollégiumi SzMSz szervezeti keretiben működünk. 

3. Alapvető szakmai dokumentumunk a pedagógiai programunk, amelyet a törvény adta 

kereteken belül magunk írtunk, illetve fejlesztünk. 

4. Az óvoda működési terve (éves munkaterv), mely a helyi pedagógiai programunkra, 

valamint az megelőző nevelési év beszámolójára és önértékelési eredményeire épül, 

figyelembe véve a tanév aktuális tanügyigazgatási és szervezési feladatait. 

5. Felvételi és mulasztási napló 

6. Csoportnapló: Csoportnaplónkat a törvényben előírt tartalmak figyelembe vételével 

magunk készítettük, s fejlesztjük. 

7. Egyéni fejlődési napló, melyben féléves rendszerességgel dokumentáljuk az egyéni 

fejlődés nyomon követését; a gyermekek fejlettségét mutató egyéb felméréseket. Az 

egyéni fejlődés dokumentálását is a nevelőtestület által készített és folyamatosan 

fejlesztett formában készítjük el.  
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Az új gyerekek befogadásának rendje 

Óvodánkban az új gyermekek befogadásának, beszoktatásának folyamatát úgy alakítjuk, 

hogy a szülők bizalmának, együttműködésének elnyerésére alapozva a gyermek személyre 

szabottan, a szülő fokozatos elengedési folyamatában érezze egyre inkább biztonságban 

magát nálunk. A beszoktatási idő alatt minden résztvevőnek együtt kell működnie a sikerhez: 

az óvoda egészének légköre befogadó jellegű legyen, az óvodavezető és az érintett 

óvodapedagógusok segítsék a szülők felkészülését az óvodai élet megkezdésére. A 

pedagógiai munkát segítő munkatársak igyekezzenek a szülők és a gyerekek operatív 

segítésére. A szülők bizalmat kell, hogy adjanak az óvodának, a gyermekeknek pedig 

biztonságban kell érezniük magukat az egész folyamat során, illetve a megbillent 

biztonságérzetet mielőbb vissza kell, hogy nyerjék. 

Az óvodába kerülés az első komolyabb szeparáció (elszakadás) a családtól. Az elválás 

egyaránt megviseli a szülőket, a testvéreket és az óvodába kerülő gyermeket. A gyermek 

általában a következőket érzi: félelem, bizonytalanság, magány, szorongás. Mindezt jól 

ellensúlyozhatja a kíváncsiság, várakozás, bizalom átélésének segítése. Ebben nagy szerepe 

van annak, hogy a család hogyan készül az óvodai életre. A befogadás kapcsán elsősorban 

kiscsoportos gyerekekre szoktunk gondolni, de ki kell térnünk azokra az esetekre is, amikor 

nagyobb gyermek, esetleg más óvodából jövő gyermek kerül hozzánk. Ilyenkor építhetünk a 

befogadó csoport pozitív szociális légkörére, a gyermek előzetes tapasztalataira. A szülő 

jelenlétének szükségességét esetenként a gyermek és a szülő szükségletei alapján kell 

mérlegelni. 

Beszoktatásunk alapelve a fokozatosság. 

A beszoktatás megkönnyítése érdekében javasoljuk a szülőknek a következő előkészítő 

munkát: 

 beszélgetés arról, hogy mi történik egy óvodában, kik lesznek ott, hol van az óvoda; 

 csak pozitív hangsúllyal kerüljön elő az óvodáztatás, soha ne fenyegetőleg; 

 állítsák a gyermekek élet-ritmusát az óvodai napirendhez; 

 előre egyeztetett napokon használják ki az óvodai játszódélután lehetőségét, 

töltsenek együtt időt a leendő csoporttal, óvodástársakkal, óvodapedagógusaikkal; 

 a család életében az óvodába kerülést megelőző nyáron lehetőleg kerüljék a nagyobb 

változásokat (költözés); 

 a nyári szülői értekezleten válasszák ki gyermekük jelét, rajzolják, varrják fel az óvodai 

ruhákra, cipőkre; 
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 szeptember 1-jétől kezdődően előre egyeztetett napon és időpontban érkezzenek 

meg, amikor az óvodapedagógusok egyénenként fogadnak minden kiscsoportost és 

kísérőjét; 

 legyen határozott, de megértő gyermekével, ha tiltakozik az óvoda ellen; 

 soha ne hagyja az óvodában búcsú nélkül a gyermekét!; 

 tartsa meg ígéretét, hogy mikor jön a gyermekért; 

 számítsanak rá, hogy az első héten nincs az óvodában bent alvás, az altatás a második 

héttől kezdődik; 

 kérje ki az óvodapedagógusok véleményét és kérjen tájékoztatást gyermekéről. 

A szülők felkészülését egy szülői értekezlet keretében segítjük, amelyet még az óvodai 

beiratkozás és a felvételi döntések meghozatala után a nevelési év végén megtartunk a 

fölvett gyerekek szüleinek. Írásos segédanyagot is készítünk a szükséges információk, 

pedagógiai tanácsok összegyűjtésével.  A témával kapcsolatban honlapunkon is találnak 

óvodapedagógusaink által írt cikket az érdeklődők. 

A beszoktatás /befogadás elsődleges időszakát november végéig tűzzük ki, azonban az egész 

kiscsoportos időszakot az óvodai biztonságérzet kialakításának és megerősítésének, az 

alapozás korszakának tartjuk.  

Sikeresnek tekinthető az a folyamat, melyben a rendszer szereplői a lehető legjobban 

együttműködnek és ennek eredményeképpen: 

 a befogadási/ beszoktatási folyamat végére a felek megismerik és elfogadják, 

megszeretik egymást; 

 a gyermekek és szüleik beilleszkednek az óvodai rendbe, elfogadják a közösen 

megbeszélt szabályokat; 

 az óvoda dolgozói elfogadják a gyermekeket (és szüleiket), egyéni képességeikkel, 

érzelmeikkel és nehézségeikkel együtt; 

 szabad az információáramlás a felek között; 

 az esetlegesen felmerülő problémák felszínre kerülnek és konstruktív megoldás 

születik a cél érdekében; 

 kialakul – rögzül a napirend, a Házirend rutinszerűen működik; 

 a rendszer megújulásra és önreflexióra képes; 

 a felek elégedettek. 
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Gyermekvédelem az óvodában 

A keresztyén elköteleződésű óvodában a gyermekvédelem, a befogadás értékrendből fakadó 

felelősség és kötelesség. Az, hogy a református óvodák gyülekezeti fenntartásúak, civil hálót 

is jelent a rászorulók védelmére. A törvényes kötelezettségek és lehetőségek mellett ez 

többlet, amellyel bölcsen lehet és kell élnie az óvodának. Nem csak a gyermek, hanem az 

érintett családok egésze iránt megélhetjük a segítségnyújtást. 

Hitünk szerint a gyermek nevelésének feladatát a családok kapták Istentől. Így a család 

számunkra olyan, amit óvni és védeni kell. Ebben segítségünkre van a fenntartó 

egyházközség, melynek vállalt feladata, hogy a családok mögött és a nevelési intézmények 

mellett álljon. A család mögött, hogy támaszt jelentsen annak egészséges működésében, 

boldog kiteljesedésében; a nevelési intézmény mellett, hogy az együttmunkálkodás 

lehetőségeit kihasználva segítsen. 

A gyermek fejlődését az óvoda csak a szülővel egyetértésben tudja biztosítani. Óvodánkban 

folyó gyermekvédelem célja, hogy a gyermekek problémáit minél korábban felismerjük, 

minél hatékonyabban kezeljük, megelőzzük súlyosabbá válásukat. 

Az óvodai nevelés országos alapprogramja megfogalmazza, hogy az Óvoda óvó-védő funkciót 

is betölt. 

Ebből adódó feladataink: 

 gyermeki jogok védelme; 

 minden gyermek részére biztosítani a fejlődéshez szükséges feltételeket; 

 biztosítani a lehetőségeket, hogy szükség esetén leküzdhesse születésénél, családi, 

vagyoni helyzeténél vagy bármely okból fennálló hátrányait; 

 családokkal, szülőkkel tapintatos, személyes viszony kialakítása; 

 titoktartási kötelezettségünk betartása; 

 közreműködés a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában. 

A gyermekvédelmi munka koordinátora a gyermekvédelmi felelős. 

Feladata: 

 gyermekvédelmi esetek feltérképezése, feladatok meghatározása 

(esetmegbeszélések); 

 gyermekvédelmi szempontból szükséges nyilvántartások vezetése; 

 illetékeseknek adatszolgáltatás; 
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 környezettanulmányok készítése a hatóság felkérésére; 

 kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat-, Családsegítő-, Nevelési Tanácsadó 

területi felelősével; 

 pedagógiai munka koordinálása a gyermekvédelmi esetekben, valamennyi 

csoportban 

 

 

Az óvoda kapcsolatai 

Kapcsolatrendszerünket, az ezzel kapcsolatos szemléletünket a következő oldalon lévő 

rendszerábra érzékelteti. 
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Az ábrán megjelenő szemléletet a kapcsolatainkról az alábbiakban meg is fogalmazzuk.    

Óvodánk a főváros egy adott társadalmi környezetében működik. Nevünkben is jelezzük, 

hogy a Magyarországi Református Egyház kötelékében, hitvallásai alapján működünk egy 

konkrét református gyülekezetbe, a Bp-Fasori Református Egyházközségbe ágyazódva. Nem 

pusztán óvodaként szerveződünk a fenntartó gyülekezet közösségébe, hanem kollégiumot 

alkotva a Julianna Iskolával. Óvodánkba jönnek családok a tágabb társadalmi környezetből, 

más református gyülekezetekből és döntő jelentőséggel a fenntartó gyülekezetből, sőt 

mondhatjuk, hogy a kollégium közösségéből is, hiszen vannak családok, akiknek gyermeki 

mindkét intézményben jelen vannak, illetve akiknek gyermeki intézményen belül haladnak 

tovább, vagy testvéreket iratnak be úgy hozzánk, hogy az iskolába íratott nagytestvérrel 

hozzák a kicsit az óvodába, ill. fordítva. A környezetünkkel azonban nemcsak a családok 

jelentenek kapcsolópontot, hanem különböző intézmények is.  

Az óvoda és a családok kapcsolata 

A gyermeknek elsősorban a szüleitől kell kapnia a szeretetet, a megértést és a nevelést, 

melyre szüksége van. A Biblia, mikor nevelésről szól, mindig a családot helyezi előtérbe. A 

keresztyén pedagógustól ez fokozott alázatot kíván: a gyermekek életében nem mi vagyunk 

a legfontosabb személy, hanem a szülő. Az óvoda alapvető kapcsolata a gyermekink 

családjával való kapcsolat. 

Feladatunk a család és az óvoda együttműködésének megszervezése, a családok segítése a 

gyermek keresztyén lelkiségben való nevelésében. Ezt nagy türelemmel, megértéssel és 

szeretettel kell tennünk. A gyermek fejlődéséért kölcsönös a felelősség, az 

együttműködésnek a célja mindig a gyermek optimális fejlesztése. Figyelembe vesszük a 

családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesítjük az intervenciós 

gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. A kapcsolattartás 
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formáit és módszereit hozzáillesztjük a feladatokhoz és a szükségletekhez. A kapcsolatok 

kialakításában és fenntartásában törekszünk a nyitottságra és a kezdeményezésre! 

A jobb együttműködés megszervezéséhez jó megismernünk (abban a mértékben, amelyben 

a család kész megnyílni felénk): 

 a család értékrendjét, életvitelét, nyitottságát; 

 a család szerkezetét, generációk, szülők kapcsolatát; 

 a gyermek helyét a testvérkapcsolatban; 

 a szülők ambícióit, szokásait, hobbiját; 

 a szülők gyermekismeretét, nevelési kérdésekben való jártasságukat, elképzeléseiket, 

nevelési problémáikat; 

 a család anyagi helyzetét (lakásmegoldás, munkanélküliség); 

 az óvodai neveléssel szembeni elvárásokat. 

Az együttműködés és a kapcsolattartás formái: 

 felkészítjük a szülőket az óvodai életre, beszoktatási programunknak megfelelően 

bejönnek és gyermekeikkel együtt megismerik a csoport alapvető szokásait és 

szabályrendszerét; 

 meghívjuk a szülőket egyházi ünnepségeinken való részvételre, egyházi alkalmakra; 

 ismeretterjesztő előadásokat szervezünk a keresztyén gyermeknevelésről; 

 meghívásra meglátogatjuk a családokat otthonaikban; 

 fogadóórát tartunk igény szerint, előre egyeztetett időpontban; 

 Szülői értekezleteket szervezünk évente legalább két alkalommal; 

 Lehetőséget teremtünk arra, hogy a csoportban továbbított ismeretekről a szülők 

tájékozódjanak (megismert bibliai történetek, dalok, versek, mondókák, stb.) 

 keresztyén irodalmat és folyóiratot terjesztünk; 

 hagyománnyá tesszük az óvoda és a családok közös kirándulását; 

 Az óvodánk iránt érdeklődő családoknak tájékoztató, óvodánkat bemutató 

programot szervezünk. 

Óvodánkban a szülői képviseletet a Szülői Munkaközösség látja el, melynek tagjait választás 

útján delegálják a szülők. 
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Az óvoda kapcsolatrendszere a kollégiumon belül 

A Kollégium szervezeti egységében a Csipkebokor Óvoda és a Julianna Általános Iskola Isten 

előtti felelősséggel közösen szolgálja a fenntartó Gyülekezet nevelési, oktatási céljait a 

rábízott gyermekek érdekében. 

A Kollégiumi Tanács heti rendszerességű találkozásai folyamatos kapcsolatot, 

információáramlást, lelki közösséget tesz lehetővé a vezetőségben. Ez egybe a fenntartó 

gyülekezettel is összeköt bennünket. Operatív egyeztetéseket tart az óvodavezető a 

vezetőség más tagjaival is: főigazgató, gazdasági igazgató. 

A gyakorlati nevelőmunka, a hétköznapi élet terén is igyekszünk tudatosan ápolni 

kapcsolatunkat az iskolával: 

 iskolások szolgálatai óvodásaink között (pl.: Gergelyjárás) 

 a tornaterem használatának egyeztetése 

 óvoda-iskola átmenettel foglakozó pedagógiai team,  

 nagycsoportosok iskolalátogatásai 

Fontos célkitűzésünk, hogy óvodánkból minél többen maradjanak az intézmény keretein 

belül, folytassák iskolánkban neveltetésüket. 

Az óvoda és a Fenntartó Gyülekezet kapcsolata 

Miért nélkülözhetetlen a gyülekezet és az óvoda kapcsolata? Óvodánk csak a gyülekezet 

közösségének szerves részeként tudja betölteni keresztyén nevelési küldetését. Az óvoda a 

gyülekezet szolgálatainak egyik végrehajtója: a keresztyén családok segítése keresztelői 

fogadalmuk megtartásában, a nem keresztyén családok felé pedig az evangélium 

továbbadása, a gyülekezet közösségbe való befogadás első lépcsője lehet az óvoda.  

 A gyermek örömmel hallja az óvodában már megismert bibliai történeteket, 

aranymondásokat, s ezek megerősítést nyernek, igazi kinccsé válnak számára, akkor, 

amikor a gyülekezet közösségében is találkozik azzal.  

 Tapasztalatot szerezhet arról, hogy a felnőttek éppen olyan bizalommal, szeretettel 

és alázattal fordulnak Istenhez, mint ahogyan azt az óvodai közösségben átélte. 

 A gyülekezet tagjai megismerik óvodánk nevelőmunkájának áldásait; s felismerve e 

szolgálat fontosságát, segítik azt. 

Kapcsolattartási formák: 

 meghívjuk a gyülekezet lelkipásztorát, ill. intézményi lelkipásztorunkat 

ünnepségeinkre; 

 tanévnyitó és tanévzáró ünnepségre megyünk a templomba; 
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 a fenntartó gyülekezet intézeti lelkipásztora hetente egyszer felnőtt áhítatot tart 

óvodánkban; 

 intézeti lelkipásztorunk a szülői értekezleteken is részt vesz; 

 a gyülekezet kiemelkedő eseményeit hirdetjük Óvodánkban, az Óvoda életéről hírt 

adunk a gyülekezetben; 

 Biztatjuk a családokat, munkatársainkat, hogy vegyenek részt gyülekezetük nyári 

alkalmain, saját gyülekezetünk tagjainak, illetve azoknak, akik nem kötődnek más 

gyülekezethez, fenntartónk gyülekezeti táboraiba hívogatjuk.  

Óvodán belüli kapcsolataink: 

A munkatársi közösség kapcsolatrendszere:  

 Munkatársi értekezletet, amelyen a teljes munkatársi közösség részt vesz, évente 

legalább kétszer tartunk: a nevelési év megnyitásakor és lezárásakor. Közösségépítő 

programra használjuk fel legalább egyik nevelés nélküli munkanapunkat. 

 A nevelőtestület havi rendszerességgel tart megbeszéléseket, illetve az éves 

munkatervben meghatározott módon értekezleteket, belső szakmai 

továbbképzéseket, tudásmegosztást. 

 Támogatjuk, hogy a kollégák egymásnál hospitáljanak, adott helyzetekben 

esetmegbeszéléseket tartsanak. 

 A dajkák közössége havi rendszerességgel tart megbeszéléseket.  

A csoportok közötti kapcsolatok: 

 Alapvetően az a szemléletünk, hogy az óvoda egy közösség, ennek napi megélése, ha 

az udvaron, közös programokon, csoportösszevonások során találkozunk. Az 

óvodapedagógusoktól azt várjuk, hogy legyenek nyitottak arra, hogy más 

csoportokkal megtalálják a kapcsolatépítés lehetőségét. 

 A csoportok közötti kapcsolat építésére igyekezzünk kihasználni a 

testvérkapcsolatokat is. 
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Legitimációs záradék 
 

A helyi nevelési program érvényessége: 2017. szeptember 1-től visszavonásig. 

A helyi nevelési program módosításának lehetséges indokai: 

 jogszabályi előírás; szülői igények változása; testületi javaslat. 

A módosítás – döntés előkészítő szervei: 

 nevelőtestület; szülői munkaközösség; presbitérium. 

 

A pedagógiai program módosítását az óvodavezető beterjesztése alapján a nevelőtestület a 

2017. június 6-i értekezletén tárgyalta, s a végleges szöveget az Nkt.  26. § szerint  a           

2016-17/23. sz. határozatában elfogadta: 

 

Az óvodai életet meghatározó pedagógiai programot a kollégium igazgatója jóváhagyja: 

 

A pedagógiai program óvodára vonatkozó módosításait a fenntartó BP-Fasori Református 

Egyházközség Presbitériuma …………………….. .sz. határozatában elfogadta: 

 

A pedagógiai program módosítását a Szülői Munkaközösség megismerte:  

 

 

Publikálás formája: 

Az óvoda honlapján mindenki számára nyilvánosan elérhető, valamint a csoportokban és a vezetői 

irodában megtekinthető és elkérhető. 

 

 

 



   85 
 

 

 

 

 


