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„Kezet csak megfogni szabad… elereszteni vétek… ellökni átok… 

Egymásba simuló kezek tartják össze az eget s a világot…” 

(Albert Camus) 

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

 A középsúlyos fokban értelmi fogyatékos gyermekek óvodai pedagógiai programjának 

kidolgozása során figyelembe vett törvényi háttér: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; 

 32/2012. évi (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról; 

 363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete az Óvodai nevelés országos 

alapprogramja; 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról. 

 

Általános nevelési alapelvek, célok 

 

Gyermekkép 

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését 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, amelyekre figyelve zajlik az óvodai nevelésünk. A személyiség szabad 

kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. 

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakozásának elősegítésére törekszünk, biztosítjuk minden gyermek számára, hogy 

társaival együtt szeretetteljes nevelésben részesüljön, megismerje az őt körülvevő világot, 

környezete elfogadja őt olyannak, amilyen gyermek és hozzájárulunk, hogy a meglévő 

hátrányai csökkenjenek, képességei fejlődjenek. Nem adunk helyet semmiféle előítélet 

kibontakozásának.  
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Óvodakép 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az 

óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek 

fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.  

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

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

sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével valósítunk meg. 

 

Az óvodai nevelés alapelve 

a gyermeki személyiség elfogadása, tisztelete, szeretete, megbecsülése;  

a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermekek személyiségfejlődését, a gyermekek egyéni 

készségeiknek és képességeiknek kibontakoztatását; 

az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell 

igazodniuk. 

Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: 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. A sajátos nevelést igénylő gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez megfelelő 

feltételek biztosítására törekszünk és a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az 

életkornak és fejlettségnek megfelelő – tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem 

helyettesíthető játékról, a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges 

személyi, tárgyi környezetről gondoskodunk. 

 

Az óvodai felvétel 

Az óvodai felvétel a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet (Az óvodai felvétel, óvodai 

jogviszony) alapján valósul meg. 

Óvodánkba a gyermekek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

javaslata és a szülők kérelme alapján kerülhetnek be. 

A csoportba a legalább 3. életévét az adott tanítási évben betöltő, minimális kommunikációra, 

kooperációra képes, csoportban nevelhető, önmagára és társaira veszélyt nem jelentő gyermek 

vehető fel. Egyedi esetben 3 évnél fiatalabb gyermek is felvehető a szakértői bizottság javaslata 

és az intézményvezetés döntése alapján. 
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Az óvodai nevelésben résztvevő gyermek iskolai tankötelezettségi koráig, a Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján azt egy 

évvel meghaladóan maradhat a csoportban.  

 

Csoportlétszám 

Óvodánk értelmi sérült gyermekek nevelésével, gondozásával foglalkozik. Kis létszámú 

(általában 4-6, maximum 8 fős) csoportot foglalkoztatunk, a 3-7 éves korosztály keretében. 

 

Az óvodai nevelés általános feladatai 

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

az egészséges életmód alakítása; 

az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés; 

az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek 

számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés 

általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél 

is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az 

együttműködés. A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi 

feltételek, és segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha 

a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló 

cselekvéséhez szükséges. 

 

A program célja 

A program célja, hogy a nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési igény összhangba 

kerüljenek. Annak biztosítását szolgálja, hogy 

az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, 

fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, 

a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl, 

a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az óvodák nevelési 

programjainak tartalmi elemeivé. 
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A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és 

eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek 

határozzák meg.  

 

A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

A sajátos nevelési igény kifejezi 

a) a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását, 

b) a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű fejleszthetőségét. 

Az egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan team munkában 

kialakított és szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely az egyes gyermekek vagy 

gyermekcsoport igényeitől függő eljárások (időkeret, eszközök, módszerek, terápiák) 

alkalmazását teszi szükségessé. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teszi szükségessé. 

 A nevelés, a fejlesztés feltételeit a köznevelési törvény és az ahhoz kapcsolódó 

jogszabályok határozzák meg. Az általánosan kötelező feltételeket a jogszabályok több 

területen módosítják, illetve kiegészítik olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell 

alakítani, és hozzáférhetővé kell tenni. 

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság 

szakvéleménye. Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy: 

a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket értékelő 

környezet segíti; 

a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke határozza meg; 

terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei 

befolyásolják. 

A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés gyógypedagógiai 

kompetencia. Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek fogyatékosságának típusához 

igazodó szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanár, terapeuta közreműködése 

szükséges. 

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 
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a) A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és egyéb fogyatékosságból, az autizmusból fakadó 

hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása. 

b) A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. 

c) A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása. 

d) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

e) Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó 

gyógypedagógiai – orvosi - pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell 

építeni. 

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

a) A fogyatékosság típusa, súlyossága. 

b) A fogyatékosság kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás megkezdésének 

ideje. 

c) A gyermek 

életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

képességei, kialakult készségei, 

kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis mozgásos észlelés 

folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek fejlesztését. Halmozott 

fogyatékosság esetén az adott gyermeknél, gyermekcsoportnál megállapított fogyatékosságok 

mindegyikére tekintettel kell lenni. 

A nevelési programot egyéni fejlesztési terv is kiegészíti. 

 

A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű gyermek számára 

a) A sérülésspecifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és alkalmazása; 

b) az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata; a segédeszközök 

elfogadtatása, azok következetes használatára és megóvására nevelés; 

c) a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók 

differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével; 

d) annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken kiemelkedő 

teljesítményre is képes; 

e) rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni 

foglalkoztatásának megvalósulásához; 
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f) az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők megfelelő 

tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, együttműködés a sérült gyermek 

családjával. 

 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése a korai fejlesztésre épül. A kis 

lépések elvét alkalmazva, a gyermekekre jellemző cselekvésbe ágyazott gondolkodást 

figyelembe vevő képességfejlesztésük kellő időt, alkalmat biztosít: 

a) az alapmozgások kialakítására, fejlesztésére, 

b) a minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális kommunikáció 

fejlesztésére, 

c) a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs bővítésére, 

d) az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására, 

e) az adekvát játékhasználat elsajátítására, a kognitív funkciók fejlesztésére. 

Ezek kialakításánál kiemelt szerepe van a rendszerességnek, az utánzásnak, a gesztussal kísért, 

egyszerű verbális utasításnak, a zenének, a ritmusnak, a sok ismétlésnek. 

Az egymáshoz való közeledés, az egymás melletti tevékenykedés fejlesztése a csoportos 

foglalkozásokon valósítható meg. 

 

Az autista, autisztikus gyermek 

Az autizmus-spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos 

gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben 

nyilvánul meg. Az autisztikus gyermekre legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas 

viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a 

beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedés, a 

szervezés és kivitelezés képességének minőségi sérülése és az egyenetlen képességprofil. 

Az autisztikus kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő habilitációs terápiája 

megelőzheti a kóros viselkedés kialakulását, enyhítheti a fejlődés devianciáját. Ennek 

eredményeként (ha mentális szintje megengedi) óvodába lépéskor már rendelkezhet korlátozott 

mennyiségű, de célszerűen használt augmentált - vizuálisan segített - kommunikációs 

eszköztárral. A szociális interakció csecsemőkori szintjét segítséggel használhatja, és a 

kölcsönösséget igénylő társas viselkedési helyzetekben, illetve környezetében az egyéni 

fejlesztéshez szükséges viselkedéselemekkel képességeitől függő szinten rendelkezhet. 
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A korai speciális terápia hiányában ezek lesznek az óvodai fejlesztés fő céljai, kiegészítve a 

viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási készségek terápiájával, szükség esetén a 

korai elemi készségek kialakításával (szobatisztaság, rágás-evés, önkiszolgálás) fejlesztésének 

elemeivel. 

A jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő autisztikus kisgyermekek számára is a 

kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az óvodai nevelés elsődleges feladata. 

Ennek érdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a szülőkkel való együttműködés 

eredményeképpen az egész ébren töltött idő - különösen a természetes élethelyzetek - 

használandóak a fejlesztésre. A fejlesztések során szükséges az intenzív, jól strukturált és a 

meglévő töredékkészségek használata, az egyéni motiváció megteremtése, a speciálisan a 

gyermek szükségleteihez alkalmazkodó módszerek alkalmazása. 

A fejlődési szint és szociális alkalmazkodás követése egyéni tervekkel történik, speciális 

eszközök és módszerek használatával, egyéni fejlesztési helyzetben megalapozva. Az 

autisztikus gyermekek szükségleteinek megfelelő fejlesztéséhez az óvodai környezet megfelelő 

kialakítása szükséges. 

 

Az óvoda kapcsolatai 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető 

feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az együttműködés formái változatosak, a 

személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a 

lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg. A gyógypedagógus figyelembe 

veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti az intervenciós 

gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 

Az óvodánk kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt 

(csecsemőotthon, más óvodai csoportok és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során 

(pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, 

egészségügyi, illetve közművelődési intézmények, óvodai csoportok), és az óvodai élet után 

(iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, 

módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és 

fenntartásában az óvodánk nyitott és kezdeményező. 
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Az óvodai élet megszervezése 

 

Személyi feltételek 

Óvodánkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Az óvodánkban a nevelőmunka 

kulcsszereplője a gyógypedagógus és a gyógypedagógiai asszisztensek, akiknek a személyisége 

meghatározó a gyermek számára. Jelenlétük a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az 

óvodai nevelésnek. A gyógypedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát 

jelent a gyermek számára. A gyógypedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő 

nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés 

eredményességéhez. 

Csoportonként:  

2 fő gyógypedagógus 

1 fő pedagógiai asszisztens 

1 fő dajka 

 

Tárgyi feltételek 

Az óvoda épülete (kastély jellege ellenére)  szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, 

csodálatos parkja és kertje,  az óvodai csoportszoba berendezései biztosítják egészségük 

megőrzését, fejlődését, mozgás- és játékigényük kielégítését és a gyermekeket harmóniát 

árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vesszük körül. A gyermekek által használt tárgyi 

felszereléseket számukra hozzáférhető módon és a biztonságukra figyelemmel helyeztük el. Az 

óvoda biztosítja a megfelelő munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak, lehetőséget teremt 

a szülők fogadására.  

 

Napirend, heti rend 

Az értelmi sérült gyermekek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, 

fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a megfelelő feltételeket, melyek a megfelelő 

időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermekek 

együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5–35 perces) csoportos 

foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző 

tevékenységekhez és a gyermekek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van az 

intézményi szokásokra, igényekre. A rendszeresség, a gyakorlás és az ismétlődések érzelmi 

biztonságot teremtenek a gyermekeknek. 
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A napirendet a rendszeresség, a folyamatosság és a rugalmasság jellemzi. Törekszünk a 

tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítására, szem előtt tartjuk a kis lépések elvét, 

a cselekvésbe ágyazottság és a játék kitüntetett szerepét. A napi - és heti rendet a csoport 

gyógypedagógusa alakítja ki. 

Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. A gyógypedagógus a 

gondozás folyamatában is nevel, ápol, építi kapcsolatait a gyermekekkel, segíti önállóságuk 

fejlődését, együttműködve a gondozást végző munkatársakkal. 

 

Napirend 

 

8.00-9.00  Tevékenységek (játék, külső világ tev. megism.)  

9.00-10.00  Tevékenységek (anyanyelvi nevelés, verselés-mesélés)    

10.00-11.00  Tízórai, Tevékenységek (rajzolás, ének) 

11.00-12.00  Mozgásfejlesztés, séta-levegőzés   

12.00-13.00  Önkiszolgálás (terítés, ebéd) 

13.00-14.00  Foglalkozás (csendespihenő-gondozás) 

14.00-15.00  Foglalkozás (önkiszolgálás-öltözködés, tisztálkodás) 

15.00-16.00  Foglalkozás (játék), séta-levegőzés  

16.00-17.00  Foglalkozás (beszéd), szabadon választott tevékenység 

 

A napirend a gyermekek adottságainak, igényeinek megfelelően rugalmasan módosítható, az 

időkeretek szükség szerint változtathatók az óvoda gyógypedagógusának meglátása alapján. 



 
 

Heti rend: 

Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.00-

9.00 
Játék, játékra nevelés 

Külső világ tev. 

megismerése; 

 

Külső világ tev. 

megismerése; 

rehabilitáció 

Játék, játékra nevelés Játék, játékra nevelés 

9.00-

10.00 

Anyanyelvi nevelés 

Verselés, mesélés 

Anyanyelvi nevelés 

Verselés, mesélés; 

rehabilitáció 

Anyanyelvi nevelés 

Verselés, mesélés; 

rehabilitáció 

Anyanyelvi nevelés 

Verselés, mesélés 

rehabilitáció 

Anyanyelvi nevelés 

Verselés, mesélés 

10.00-

11.00 

Tízórai (tisztálk., 

terítés) 

Rajzolás, festés, 

mintázás 

Tízórai (tisztálk. terítés) 

Rajzolás, festés, mintázás 

Tízórai (tisztálk.,terítés) 

Rajzolás, festés, mintázás 

Tízórai (tisztálk.,terítés) 

Ének, zene, énekes játék 

Tízórai (tisztálk.,terítés) 

Ének, zene, énekes játék 
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11.00-

12.00 

Mozgás, 

mozgásfejlesztés 

Séta ,levegőzés 

Mozgás, 

mozgásfejlesztés; 

rehabilitáció 

Séta, levegőzés 

Mozgás, mozgásnevelés 

Séta, levegőzés 

Mozgás, mozgásnevelés 

Séta, levegőzés 

Mozgás, mozgásnevelés 

Séta, levegőzés 

12.00-

13.00 

Önkiszolgálás Munka 

j.t. 

(terítés, ebéd, tisztálk.) 

Önkiszolgálás  

Munka j.t. 

(terítés, ebéd, tisztálk.) 

Önkiszolgálás  

Munka j. 

(terítés, ebéd, tisztálk.) 

Önkiszolgálás  

Munka j 

(terítés, ebéd, tisztálk.) 

Önkiszolgálás  

Munka j 

(terítés, ebéd, tisztálk.) 

13.00-

14.00 

Foglalkozás 

Csendespihenő-

gondozás 

Foglalkozás 

Csendespihenő-gondozás 

Foglalkozás 

Csendespihenő-gondozás. 

Foglalkozás 

Csendespihenő-gondozás 

Foglalkozás 

Csendespihenő-gondozás 
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14.00-

15.00 

Foglalkozás-önkisz. 

Ébredés, ágyazás, 

tisztálk. öltözködés 

Foglalkozás-önkisz. 

Ébredés, ágyazás 

tisztálk. öltözködés 

Foglalkozás-önkisz. 

Ébredés, ágyazás, 

tisztálk. öltözködés 

Foglalkozás-önkiszolg 

Ébredés, ágyazás, tiszt. 

öltözködés 

Foglalkozás-önkisz. 

Ébredés, ágyazás, tiszt. 

öltözködés 

15.00-

16.00 

Foglalkozás-játék séta, 

levegőzés 

 

Foglalkozás-játék séta-

levegőzés 

Foglalkozás-játék 

séta,levegőzés 
Séta, levegőzés 

Szabadon választott 

tevékenység 

hazautazás 

16.00-

17.00 

Foglalkozás-beszéd, 

szabadon választott tev. 

Foglalkozás-beszéd, 

szabadon választott tev. 

Szabadon választott 

tevékenység 

Szabadon választott 

tevékenység 

Szabadon választott tev. 

hazautazás 

 

A heti rend minden tanév elején felülvizsgálatra kerül és az éves programnak megfelelően átalakítható.



14 

 

Az óvodai csoport tevékenységi és foglalkozási terve 

 

 Óvodai tevékenységi formák heti rendszeresség 

Játék, játékra nevelés 3 alkalom 

Anyanyelvi nevelés, verselés, mesélés 5 alkalom 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 2 alkalom 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 3 alkalom 

Mozgás, mozgásfejlesztés 5 alkalom 

Külső világ tevékeny megismerése 2 alkalom 

Önkiszolgálás, Munka jellegű tevékenységek 5 alkalom 

A tevékenységben megvalósuló tanulás napi folyamatossággal 

Rehabilitáció, terápiák  5 alkalom 

Foglalkozások, gondozás, pihenés 15 alkalom  

Szabadon választott tevékenység naponta fél-egy óra 

Séta, levegőzés naponta fél-egy óra 

 

 A tevékenységi és foglalkozási terv alapján az éves tanmenetet (havi-heti bontásban) az 

óvodai gyógypedagógus, a csoport tanulói összetétele és fejlettségi szintje alapján, a 

rehabilitációs, terápiás célok biztosítása mellett a tanév kezdésekor állítja össze. 

 A pedagógiai programban biztosítani kell az egészséges életmód kialakítására, az 

érzelmi nevelésre, és a szocializáció biztosítására, az értelmi nevelés megvalósítására szükséges 

tevékenységeket. 

 

Az óvodai nevelés feladatai 

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

az egészséges életmód alakítása, 

az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés, 

az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 
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Az egészséges életmód alakítása 

a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; 

a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; 

a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; 

a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; 

az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés 

és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; 

a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

biztosítása; 

a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások, hagyományok alakítása, 

(Mikulás-várás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, kirándulások) a 

környezettudatos magatartás megalapozása. 

 

Az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés, szocializáció 

Az érzelmeken keresztül juthatunk el oda, hogy a fogyatékos gyermek az ismeretek 

befogadására és a szabályok elfogadására alkalmas legyen. 

Az érzelmi nevelés céljai, feladatai: 

a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék, biztonságos, barátságos, 

otthonos, szeretetteljes légkör vegye körül; 

az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti 

kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze; 

a gyermekek alkalmazkodó-készségének fejlesztése; 

a közös élményeken alapuló tevékenységek szervezése, gyakorlása; 

a közösségi élet szokásainak, a közösségi magatartás formáinak kialakítása, szűkebb és tágabb 

környezet megismerése;  

a gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi 

alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. 

 

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az 

anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő 

környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel – az óvodai nevelőtevékenység 

egészében jelen van.  
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Az értelmi sérült gyermekek fejlesztése során elsődleges szempont a személyes megtapasztalás, 

a konkrét tárgyakkal való cselekvés, a cselekvésbe ágyazott tevékenység. 

Az értelmi, anyanyelvi nevelés feladatai:  

a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, 

bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása; 

az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) 

fejlesztése; 

a kommunikációs igény, a beszéd iránti érdeklődés felkeltése; 

utánzóképesség fejlesztése; 

a nonverbális és verbális kommunikáció megerősítése, bővítése; 

beszédszervek ügyesítése; 

beszédértés fejlesztése, a beszéd indítása, passzív és aktív szókincs bővítése; 

a grammatikai rendszer kiépítése.  

 

Speciális nevelési feladatok 

A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek nevelésekor figyelembe kell venni, hogy ők is a 

többi gyermekekhez hasonlóan fejlődő, alakuló és egyedi személyiségek. A személyiségük 

fejlődését ennek ellenére nagymértékben befolyásolja a különböző mértékű sérülés, 

fogyatékosság, értelmi szint, képességeik, a különböző környezeti hatások. Az óvodai nevelés, 

fejlesztés során akkor lehetünk a leghatékonyabbak, ha a fejlesztő tevékenységet minél korábbi 

életszakaszban kezdjük és mindig több funkciót érint egyszerre, a gyermek mindig a lehető 

legtöbb „csatornáját” használja tevékenységei során. A nevelés, fejlesztés egyik legfontosabb 

feladata a prevenció, megelőzni a gyermekek állapotromlását. Törekedni kell arra, hogy ne 

alakulhassanak ki újabb rendellenességek és mindemellett az egész személyiségre terjedjen ki 

az odafigyelés és a megelőzés. A megelőzés mellett a korrekcióra is nagy hangsúlyt kell 

fektetnünk. 

 

A nevelés, fejlesztés során feladatunk: 

az alapvető magatartási formák kialakítása; 

a közösségi élet szokásainak elfogadtatása; 

az egymáshoz való alkalmazkodás megismertetése; 

a nyugodt, elfogadó, szeretetteljes légkör megteremtése; 

értelmi, testi és szociális képességeik fejlesztése; 

utánzás elsajátíttatása; 



17 

 

játékeszközök adekvát használatának megtanítása; 

játéktevékenység fejlesztése; 

szűkebb és tágabb környezetük megismertetése; 

önállóságuk, önkiszolgáló tevékenységük kialakítása képességeikhez mérten; 

kommunikáció, kognitív funkciók fejlesztése; 

egészséges életmód alakítása. 

 

Tevékenységi formák és a gyógypedagógus feladatai 

 

Játék, játékra nevelés 

A gyermeki fejlődés velejárója a játék, amely a gyermek élményeit, vágyait dolgozza fel, 

amelynek során ismereteket szerez szűkebb- és tágabb környezetéről. Az értelmi sérült gyermek 

legfontosabb tevékenységi formája a játék, az örömszerző játékos tevékenység. A játék során a 

gyermeknek lehetősége nyílik átismételni a látott, hallott, tapasztalt dolgokat, rögzíteni az 

ismereteket. A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek játékát fejlettségi szintje határozza 

meg, legtöbb esetben a gyermek játékára a rakosgatás, pakolás, dobálás, szájba vétel a jellemző. 

Hiányzik a kíváncsiság, a kreativitás, az alkotókészség, a kezdeményezés, igénylik a felnőtt 

segítségét, irányítását. A gyógypedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti 

játékkapcsolatok kialakulását. A játékot semmilyen más tevékenységi formával nem lehet 

helyettesíteni.  

Tevékenységi forma céljai, feladatai: 

a játékkedv felkeltése; 

játékeszközök megismerése;  

adekvát játékhasználat megtanítása; 

spontán játék kialakítása; 

gyakorlási lehetőség biztosítása elemi játékcselekvésre; 

funkció, konstrukciós és szerepjátékok kialakítása;  

közösségi szokások kialakítása;  

utánzáson alapuló cselekvések megismerése. 

 

Anyanyelvi nevelés, Verselés, mesélés  

A mondóka, vers, mese hallgatása a gyermekek legtermészetesebb igénye, lételeme. A 

gyermekek számára örömforrás, feszültséget keltő és oldó lehetőség. A versek, mesék világa 

az anyanyelvi nevelésnek az egyik legfontosabb eszköze. A beszélni tanuló gyermek ritmusok, 
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dallamok, hangzóviszonyok alapján spontán, játékos módon alakítja a nyelvet. Ezekhez a 

spontán tevékenységekhez legközelebb a mondókák, a dúdolók álnak. A mondókák hangokhoz, 

mozgáshoz és érzelmileg a gyermekkel foglalkozó személyhez kötődnek, amelyek gyakorlása, 

rendszeres ismétlése során elérhetjük, hogy a gyermek megkedvelje a ritmusokat, mozgásokat 

és egy idő elteltével utánozza azokat. A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek 

nagy érzelmi biztonságban érzi magát. A mondókákból bontakoztathatjuk ki a verseket, 

amelyeknél itt is a ritmus és a hangzás az elsődleges. A középsúlyosan értelmi fogyatékos 

gyermek a képek, képeskönyvek nézegetésével, a mondókák, ritmusos versikék 

mondogatásával lép be a mesék, mesekönyvek világába. A versek, mesék összekötése fontos a 

játéktevékenységgel, a dramatizálással, amelyekhez különféle bábokat használunk fel. A nem 

beszélő gyermekek kommunikációs fejlesztése augmentatív, alternatív kommunikációval 

történik. Esetenként több csatornát is alkalmazunk a gyermek képességeihez mérten. 

 

Tevékenységi forma céljai, feladatai: 

beszédkedv felkeltése, beszédindítás;  

megfelelő motiváltsági szint fenntartása;  

kapcsolatteremtő játékok;  

hallási figyelem felkeltése;  

hangutánzó gyakorlatok;  

artikulációs készségek kialakítása, fejlesztése; 

ritmusérzék, beszédértés fejlesztése;  

passzív, aktív szókincs fejlesztése, bővítése; 

az értelmi szintnek megfelelő mondókák, versek, mesék megismerése; 

nyelvi jelek befogadása, feldolgozása; 

szociális kapcsolatok felvétele, kialakítása. 

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek életét végigkíséri a zene, az ének. A zene 

nyugtatóan hat, figyelemfelkeltő, motiváló szerepe van. A zenei nevelés fejleszti a gyermekek 

hallását, ritmusérzékét, emlékezetét, harmonikus mozgását, szoros kapcsolatban áll a 

beszéddel, a gyermek számára különös erővel bír az érzelmi hatása. A mozgáshoz kötött 

dalokkal a közös játék örömét alapozhatjuk meg. Az énekes-mondókák napi szinten történő 

alkalmazásával a helyes beszédritmus, a hanglejtés, a ritmusfejlesztés gyakorlására nyílik 

lehetőségünk. A gyermekek hanggal irányítva sok mindent megértenek, ha nem is beszélnek, 
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felkelthető a beszédkedvük, kommunikációra késztethetők, amelyek jelzés értékűek. A 

gyermeket zörejek, zenei hangok tömege veszi körül, maguk is keltenek zörejeket játékaik 

során. A hangszerek is fontos szerepet töltenek be az óvodai életben, a gyermekek maguk is 

megszólaltatják. A zene, a ritmus felold, örömet kelt. Az éneklés, a mozgáshoz hasonlóan 

legyen mindennapos tevékenység. 

Tevékenységi forma céljai, feladatai: 

érdeklődés felkeltése a zenehallgatás, aktív zenélés iránt; 

környezetük hangjainak megfigyelése; 

ritmusérzék alakítása; 

hangforrás megkeresése; 

hangkeltés különböző tárgyakon; 

egyszerű ritmushangszerek megszólaltatása; 

utánzásra késztetés; 

zene, játék, mozgás, beszéd összekapcsolása; 

a gyermek érzelmi életének alakítása, gazdagítása. 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Az ábrázolás elsődlegesen kifejezési eszköz, érzelmek, gondolatok, ismeretek közvetítője, az 

ábrázoló tevékenység során a gyermek valamit alkot, létrehoz, amelynek során az örömteli 

cselekvés, az önálló munka a fontos. A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek mindezen 

tevékenységekre önállóan még nem képes, a saját képességeihez mérten meg kell ezekre 

tanítani. Konkrét, megfogható tárgyak megragadására képes, ezáltal a tevékenységre, az 

alkotásra felnőtt irányítására, segítségére van szükség, fontos gyakorlatban bemutatni az 

elsajátítandó folyamatot. A mindennapi tapasztalatok segítik a gyermeket abban, hogy a tárgyak 

tulajdonságai között észrevegye az egyszerű összefüggéseket. Más-más mozdulatokat 

igényelnek a különböző minőségű, anyagú, súlyú, nagyságú tárgyak megfogása, használatuk 

során különböző mozdulatokat kell alkalmazniuk. Különböző fejlesztő játékokkal tudjuk 

ügyesíteni a finommotorikájukat, gyurmázással, festéssel, rajzolással, tépéssel bontakoztatjuk 

ki alkotó kedvüket. A különböző anyagokkal történő manipuláció során szükséges eljutnunk 

arra a szintre, hogy képességeikhez mérten örömüket leljék saját alkotásaik létrehozásában. 

 

Tevékenységi forma céljai, feladatai: 

érdeklődés felkeltése az ábrázolás iránt; 

finommotorika fejlesztése; 
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kézhasználat ügyesítése; 

szem – kéz - mozgáskoordináció kialakítása; 

ábrázolás eszközeinek, különböző technikák megismerése; 

helyes ceruzafogás kialakítása; 

testséma fejlesztése; 

téri tájékozódás fejlesztése. 

 

Mozgás, mozgásfejlesztés 

A mozgás a gyermek természetes reakciója, természetes aktivitása. A mozgás fejleszti a 

gyermekek motoros képességeit, kedvező hatással van az idegrendszerre, fejlődnek az értelmi, 

szociális képességek. A mozgás örömforrás, biztosítja a gyermek motiváltságát. Az értelmi 

sérült gyermek mozgása eltérő fejlődést mutat az ép társaikhoz viszonyítva. Mozgásukra 

jellemző az ügyetlen, kevésbé harmonikus, bizonytalan mozgás, járás. Nagymozgásaik 

összerendezetlenek, finommozgásaik fejletlenek, kialakulatlanok. A rendszeres mozgásos 

foglalkozások fejlesztik a gyermek testi képességeit, ügyességét, állóképességét, fontos 

szerepet tölt be az egészséges életmódra nevelés kialakításában.  

 

Tevékenységi forma céljai, feladatai: 

lelje örömét a mozgásban; 

alakuljon ki a mozgásigénye; 

alapmozgások kialakítása, gyakorlása; 

utánzókészség fejlesztése; 

testséma kialakítása; 

mozgásos önállóság fokozása; 

játékos formában történő általános izomerősítés; 

térbeli tájékozódás fejlesztése; 

mozgáskoordináció fejlesztése. 

 

Külső világ tevékeny megismerése 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek esetében hiányzik a természetes kíváncsiság, 

ezért a környezetével való kapcsolat felvételére és megismerésére mindig felnőtt segítségére 

van szüksége, általa valósul meg a közvetlen környezetében történő tájékozódás. A környezetet 

pontosan, valóságszerűen megismerni csak konkrét tárgyakkal, cselekvésbe ágyazottan 

képesek. A megismerés minden mozzanatát a közvetlen környezetből kell indítani és a gyermek 
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meglévő ismereteire, tapasztalataira kell alapoznunk. Elemi szintről kezdjük az ismeretek 

átadását, egyszerű feladatokkal, amelyeket a gyermek már biztosan meg tud oldani, apró 

lépésekre bontjuk a témákat. A természeti és társadalmi környezet megismerése során 

szükséges , hogy minél több tapasztalatot szerezzenek a képességeikhez mérten, amelyhez a 

különböző érzékszerveket, mozgást, játékot fontos beépítenünk. Mindezen ismeretek 

megszerzéséhez ki kell alakítanunk a megértő, befogadó környezetet, biztosítanunk kell a 

játékos feldolgozás lehetőségét. 

 

Tevékenységi forma céljai, feladatai: 

érdeklődés felkeltése a szűkebb-tágabb környezet iránt; 

közvetlen környezetük elemi szintű megfigyelése; 

ismeretek tevékenységbe ágyazott nyújtása; 

kialakult közlési formák alkalmazása, fejlesztése; 

figyelem, emlékezet, megfigyelőképesség, gondolkodás fejlesztése; 

természet szeretetére, óvására nevelés; 

helyi hagyományok, népszokások megismerése; 

környezettudatos magatartásformálás alapozása, alakítása. 

 

Önkiszolgálás, munka jellegű tevékenységek 

A munka a többi tevékenységi formához hasonlóan játékos jellegű, az örömteli játék hatja át a 

feladatát végző gyermeket. A munka során konkrét cél kerül előtérbe és a gyermek a 

tevékenységét a felnőtt, külső irányítása mellett végzi. A munka során a gyermek 

megfigyeléseket végez, tapasztalatokat szerez környezetéről. Az értelmi sérült gyermekek is 

szívesen végeznek egyszerű tevékenységeket, „segíthetnek” a felnőtteknek vagy társaiknak. Az 

egy-egy mozdulatot igénylő „hozd ide!”, „vedd fel!” feladatoktól fokozatosan jutunk el az 

összetett tevékenységek végzéséhez. Elsődleges a gyermek saját személyével kapcsolatos 

önkiszolgálási teendők megtanulása. A naposi feladatok megismerése, elsajátítása a 

feladattudat kialakításában játszik fontos szerepet. 

 

Tevékenységi forma céljai, feladatai: 

önkiszolgálásra nevelés (étkezés, tisztálkodás, szobatisztaság, öltözés, vetkőzés, önálló 

feladatok); 

legyen együttműködő önkiszolgálásnál; 

önállóság elérésének kialakítása képességeikhez mérten; 
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napirend kialakítása, elfogadása; 

alapvető higiénés szokások kialakítása; 

helyes viselkedési formák elsajátítása; 

hagyományok, ünnepek kialakítása. 

 

A tevékenységben megvalósuló tanulás 

Az óvodás korban a tanulás és a játék nem különíthetők el egymástól. A gyermek úgy tanul, 

hogy játszik. A tanuláshoz meg kell keresni az egyéni adottságokat, figyelembe véve az 

optimális terhelhetőségi szintet. A tevékenységi formák a gyermek számára olyanok legyenek, 

hogy az minimális erőfeszítést igényeljen a gyermektől, de játékosan és sikerrel meg tudja 

oldani. Az értelmi sérült gyermek tanulása egyrészt spontán történik, de lényegében játékos 

formában megszervezett tevékenységek. A tanulás szerves részét alkotja a nevelés 

folyamatának, amely alapját képezi a gyermek és a vele foglalkozó felnőtt kölcsönös 

kapcsolatának. A játékos tanulás áthatja az óvodai nevelés foglalkozásainak minden területét, 

a képességek, a magatartás, a kognitív funkciók, a motiváció fejlődését és az ismeretszerzést 

egyaránt magába foglalja. A tanulási folyamat során nagy szerepet tulajdonítunk az utánzásnak, 

amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését szolgálja. Sok esetben a csecsemő és 

kisgyermekkori fejlődés hiányosságait próbáljuk meg pótolni azokon a területeken is, amelyek 

nem tartoznak az óvodai nevelés programjába. A gyermekek továbbhaladási lehetőségeit 

tekintve szükséges az alapok hiányának pótlása. A tanulás módszereinek alkalmazásakor 

figyelembe vesszük a gyermek életkori sajátosságait és értelmi fogyatékosságának mértékét. 

A tevékenységbe ágyazott tanulás céljai, feladatai: 

ismeretszerzés módszereinek, eszközeinek megismerése; 

biztonság és kölcsönösség megtapasztalása, megteremtése; 

együttjátszás, együttélés megismerése; 

értelmi képességek kibontakoztatása, fejlesztése; 

ismeretek alkalmazása;  

érzelmi élet gazdagítása; 

kapcsolatteremtő képesség fejlesztése.  
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Az óvodás gyermek fejlődési menetének értékelése 

Az óvodás gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követjük és írásban rögzítjük. A tanév 

első időszakában a pedagógiai megfigyelés az elsődleges, amelyet a Fejlődés megfigyelési 

lapon rögzít az óvoda gyógypedagógusa. Egyéni fejlesztési tervet készítünk gyermekenként, 

havonta. A tanév végén a „Felmérőlap praktikusan képezhető és fejleszthető értelmileg 

akadályozott gyermekek részére” felmérőlappal értékeljük  a gyermekeket. 

A szülőket a személyes találkozások során (szülői értekezlet, napi, heti találkozások) illetve 

félévente tájékoztatjuk gyermeke fejlődésének menetéről.     

 

Az óvodáskor végére elvárható fejlődés jellemzői 

testi, lelki, szociális,értelmi képességeik fejlődnek; 

ismeri közvetlen környezete személyeit, tárgyait, tapasztalataik bővülnek; 

képes elfogadni a felnőttek irányítását és társaival együttműködni; 

kommunikációjuk értelmi képességeik szintjének megfelelően fejlődik; 

egyszerű utasításokat megértenek és azokat felnőtt irányításával, segítségével végrehajtják; 

kialakul helyes testtartásuk, mozgásuk összerendezettebbé, harmonikusabbá válik; 

játéktevékenység és egyéb műveletek során adekvátan használják az eszközöket;  

értelmi képességeiknek megfelelően válnak minél önállóbbá; 

képességeinek megfelelően eleget tesz az alapvető viselkedési szabályoknak; 

csoportos foglalkozásokon együttműködő, esetenként önállóan tevékenykedő; 

önállóságuk, kitartásuk, feladattudatuk fejlődik. 

 

A családi nevelés, a gyermek belső érése és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a 

kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges 

fejlettséget. Az óvodánkba járó gyermekek többségében értelmi akadályozottak, így ők az 

értelmi akadályozottak iskolájában folytatják tanulmányaikat, néhány gyermek pedig az óvodai 

fejlesztés során magasabb szintre jut, így a tanulásban akadályozottak iskolájában kezdik meg 

tanulmányaikat.  

 


