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A Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJÁT a HELYI 

PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK is tartalmazza. 

Az egészségfejlesztési program elkészítésénél figyelembe vettük: 

 a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 128.§6. és 8. bekezdését. 

 137/2018.(VII.25.) Korm.rendelet Az Óvodai nevelés országos apaprogramjáról szóló 

363/2012.(XII.17) Korm. rendelet módosításáról 

 KISGYERMEKNEVELÉS CSÍKOSFALVÁN helyi pedagógiai program 

 A MAGYAR VÖRÖSKERESZT BÁZISOVI programja 

 

Az egészséges életmód alakítása, az óvoda egészségvédő programja 

 

„Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. 

Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. 

Őrizd szüleid egészségét!- mert 

a múlton épül fel a jelen és a jövő.” 

( Bárczi Gusztáv) 

Célja: 

 a testi egészség (gondozás, ápolás, edzés, mozgás-fejlesztés ), 

 a lelki egészség (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása) ,  

 a szociális kapcsolatok harmóniája (közösségi élet, segítés stb.) 

 az egészségvédő képesség fejlesztése. 

 a gyermekek egészséges életmódjának, egészségvédő szokásainak kialakítása, 

 az óvodapedagógusok és a nem pedagógusdolgozók viselkedésének szabályozása, 

 a szülők otthoni egészségnevelő feladatai (higiénés szokások alakítása , egészségvédő 

példamutatás, meleg-engedékeny nevelési módszer) 

 az egészségügyi szolgálattal való együttműködés 

Az egészségvédő program megvalósításának személyi feltételrendszere:  

 óvodavezető 

 óvodapedagógusok 

 a nevelőmunkát segítő munkatársak 
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 szülők 

 védőnő 

 gyermekorvos, fogorvos 

 családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai 

 szociális segítő 

Módszerek, eszközök, rendezvények, amelyek az egészségnevelési programunkat segítik: 

 nevelőtestületi értekezletek, 

 képzések egészségfejlesztés témakörben, 

 szülői fórumok, előadások egészségfejlesztő, egészségügyi szakemberek bevonásával, 

 sport rendezvények a szülőkkel, partnerekkel,/ Nagyon sikeres és minden évben igyekszünk 

megszervezni a FUT a KOCSORD sport rendezvényünket./ 

 környezetvédelmi tevékenységek a szülőkkel, partnerekkel, 

 kirándulások, szabadidős programok, 

 egészségvédelmi programok, 

 szűrővizsgálatok, 

 mérések, 

 víz-, levegő-, fényterápiák 

 

A fejlődés korai szakaszában az egészséges életmódra történő felkészítés meghatározó, hiszen 

ebben az életszakaszban megszerzett ismeretek, készségek és szokások a későbbi életvitelt 

jelentősen befolyásolják. A gyermekek már bizonyos ismeretekkel, tapasztalatokkal érkeznek 

az óvodába.  

 

Ezekre alapozva, ezt tovább erősítve alakítjuk a testápolás, a táplálkozás, öltözködés, mozgás, 

pihenés, levegőzés és testedzés szokásrendszerét. Meghatározónak tartjuk a megfelelő napirend 

kialakítását, mely elegendő időt biztosít az egyes tevékenységekre, így megteremti a 

stresszmentes, kiegyensúlyozott, biztonságos, nyugodt, a gyermek számára is kiszámítható 

légkört. 

 

Valljuk, hogy az egészséges környezet és az egészséges életmód kölcsönhatásban van, 

egymásra épül, és egymást kiegészíti. Ezért létfontosságúnak tartjuk a környezettudatos 

szemlélet és magatartás megalapozását melynek során kiemelten kezeljük a szülők 

szemléletformálását.  
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Célunk: A teljes körű egészségfejlesztés 

   Teljes körű akkor, ha áthatja az óvodai élet egészét. 

 ha minden gyermek részt vesz benne, 

 a teljes nevelőtestület aktív, összehangolt munkájának eredménye, 

 megvalósul a felvilágosító tevékenység, 

 betartják és betartatják a munka- és balesetvédelmi előírásokat, feltárják és elhárítják a 

veszélyhelyzeteket, 

 az óvodán belül, közösségen kívül bevonják a szülőket és az óvoda közelében működő, 

erre alkalmas civil szervezeteket, valamint az óvoda társadalmi környezetét is. 

 

Célunk továbbá: 

 A gyermekek testi és lelki szükségleteinek, értelmi fejlődésének biztosítása, 

valamint mozgásigényének kielégítése. 

 Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegség 

megelőzés és az egészség megőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé fejlesztése.  

 A gyermekek testi és lelki egészségének védelme, megőrzése, szervezetük edzése. 

 A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges, stresszmentes és biztonságos 

környezet megteremtésével és megőrzésével a környezet megóvására irányuló 

szokások alakítása.  

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása; 

 Megfelelő szakemberek bevonása – a szülővel, az óvodapedagógussal 

együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési 

feladatok ellátása. 

 

Az egészséges táplálkozás 

A gyermekek étrendjének minőségi és mennyiségi összeállítását megbeszéljük az élelmezés 

vezetővel. Preferáljuk a vitaminban gazdag zöldségeket, gyümölcsöket, nemcsak főtt formában, 

hanem nyersen is. A nyers zöldségekből, gyümölcsökből a gyermekekkel közösen készítünk 

gyümölcssalátákat, zöldségsalátát. A szülőket minden héten tájékoztatjuk a heti menüről, 

igyekszünk számukra segítséget nyújtani a korszerűbb táplálkozás kialakításához.  
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Intézményünk egy 400 adagos főzőkonyhát üzemeltet. 

Az igénybevevők köre kiterjed: 

 ellátottak: óvodás és iskolás gyerekek 

 szociális étkezők 

 alkalmazottak 

 vendégétkezők. 

A főzőkonyha - mint közétkeztető - feladata az ellátottak élettani energia- és 

tápanyagigényeinek megfelelő összetételű és jellegű táplálék biztosítása.    A naponta előállított 

ételek elkészítése, az étrend összeállítása a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján történik, 

melyet 2015. szeptember 1-jétől kötelező alkalmazni. A rendelet részletesen szabályozza a 

bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, kórházakban adható ételek összetételét és 

elkészítésének szabályait. 

 

E rendelet előírásait figyelembe véve csökkentettük a napi bevitt só- és cukormennyiséget. 

Szénsavas és cukrozott üdítőt, koffeintartalmú italt, energiaitalt egyáltalán nem kapnak a 

gyerekek. A magas zsírtartalmú húsokat és húskészítményeket is mellőzzük. 

Ennek megfelelően az óvodás gyerekek naponta 0,3 liter tej, vagy ennek megfelelő mennyiségű 

kalciumtartalmú tejterméket kapnak. Tejből 1,5 %-os zsírtartalmú tejet biztosítunk, melyet, ha 

italként kínálunk, akkor nem cukrozzuk. 

Tejfölt kizárólag ételkészítéshez használunk. 

Gabonaalapú élelmiszert naponta 2 adagot kapnak a gyerekek, melyből 1 adag teljes kiőrlésű. 

Kerüljük az ételporokat, kis mennyiségben csak az ételek ízesítőjeként használjuk. 

Bő zsiradékban sült étel 10 nap alatt 1-szer kerül az étrendbe, sertés- illetve baromfizsírt 

egyáltalán nem használunk. Egymást követő kétszer 10 élelmezési nap főétkezéseiben egy 

ételsor csak egy alkalommal fordul elő, biztosítva ez által a változatos étrendet. Állati eredetű 

fehérjeforrást minden főétkezés tartalmaz. 

A húsok közül az előhűtött baromfi, hal, illetve sertéshúsokat illesztjük az étrendbe, melyek 30 

%-nál nem magasabb zsírtartalmúak. 

Csípős, erősen fűszeres ételek egyáltalán nem kerülnek be az étrendbe. 

A felhasználási előírások, korlátozások és tilalmak szerint az italként kínált tej és tea csak 

meghatározott mértékben tartalmaz hozzáadott cukrot. A szükséges folyadékot teával, ivólével 

(100 %-os), ivóvízzel, illetve szénsavmentes ásványvízzel biztosítjuk. 

Naponta biztosítunk (3-szori étkezés esetén) két adag zöldséget vagy gyümölcsöt, melyből egy 
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adagot nyers formában kapnak a gyerekek. Továbbá naponta kapnak két adag gabona alapú 

élelmiszert, melyből egy adag teljes kiőrlésű. 

Az ételek elkészítéshez friss zöldségeket és a gyümölcsöket használunk, melyet helyi 

őstermelőktől, illetve kistermelőktől vásárolunk fel. 

A rendelet előírásainak eleget téve igyekszünk változatos, ízletes és nem utolsósorban 

egészséges ételeket előállítani. 

Az ételek elkészítése során figyelembe vettük a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokat, valamint azt, hogy az ellátottak az életkoruknak megfelelő 

tápanyagbevitelben részesüljenek. Fontos szempont volt az is, hogy a korszerű, egészséges 

táplálkozás alapelveit érvényesítsük, előtérbe helyezve a változatos, egészséges étrendet.   

 

Az óvodapedagógusok és a dajkák feladatai a helyzet javításáért:  

o Kulturált körülmények között a fogásokat folyamatosan felszolgálja (várakozási 

időt kerüli).  

o Az étkezés végén az asztalok rendjének helyreállítását irányítja.  

o Megkedvelteti az ízeket, intenzív rágásra ösztönöz, folyamatosan folyadékot 

biztosít.  

o Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően kanál, villa és kés helyes használatával 

ismerteti meg a gyerekeket.  

o Az óvónők a szülőkkel, támogatókkal közösen szerveznek havonta legalább egy-két 

gyümölcs- és zöldség-napot.  

o Tanácsot adnak (szülői értekezleten, fogadóórán, kötetlen beszélgetés keretében), 

hogy az óvodai étrendet otthon milyen ételféleségekkel egészítsék ki. Kerüljék a 

családi étkezés során a haszontalan ételek és italok étrendbe állítását, így a cukros, 

sós, zsíros ételeket és italokat. Töröljék étkezési szokásrendjükből a cukrozott 

szörpöket, befőtteket, kólaféléket, a kekszet, a ropit, a chipset. Szerepeljen a családi 

étrendben kevesebb füstölt hús, felvágott, húskonzerv, állati zsiradék, és annál több 

alacsony zsírtartamú tej, tejföl, sajt, hal, baromfi (bőr nélkül), barna kenyér.  

o Óvodai napirend keretében ismertetjük meg a gyermekeket új ízekkel, addig 

ismeretlen étel-és italféleségekkel. Az étkezést örömtelivé teszik, jó hangulatot 

teremtenek az ételek elfogyasztásához 

o Az egészséges táplálkozásra nevelés érdekében egészségfejlesztő programokat 

szervezünk, amelyek játékos alkalmat teremtenek arra, hogy a gyermekek maguk is 
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részesei legyenek egyszerűbb ételek elkészítésének (pl: salátakészítés, tízórai 

összeállítás).  

o A nevelési év során legalább 1 alkalommal kerül lebonyolításra az egészséges 

táplálkozást népszerűsítő szervezett tevékenység: „Egészség-hét”. Ennek keretében 

eljön hozzánk a „FOG Doki”. 

o Előadásokat hallgatunk meg a gyermekorvos, védőnő által, ahol jelen vannak a 

szülők és több esetben partnereink is. 

o Az egészséges táplálkozás egészségre gyakorolt hatásai adnak alapot e 

tevékenységeknek. Így a gyerekek őszi piacot, zöldséges üzletet, kerteket látogatnak 

meg. Ismerkednek gyümölcsökkel, zöldségfélékkel. Minden érzékszervet 

megmozgatnak a tapasztalatszerzés során, mindezeket versekkel, mondókákkal, 

mesékkel, körjátékokkal kísérve teszik még vonzóbbá a gyermekek részére az óvó 

nénik /kóstolók, és salátakészítés zöldségből, gyümölcsből/. 

o Az étkezések során előforduló minden féle tejterméket, sajtféléket kóstoljanak meg 

a gyerekek. Beszélgetnek a tej fontosságáról miért is fontos az emberi szervezet 

számára, kiemelve a csontok, és a fogak egészségét. 

 

Mindennapos testnevelés, testmozgás 

A rendszeres mozgás biztosításával (mindennapos testnevelés, játék) megalapozzuk a gyerekek 

mozgáskultúráját, fejlesszük motoros képességeiket.  

Fontos figyelembe venni: 

A mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását és testi képességeit, (erő, 

ügyesség, gyorsaság, állóképesség, társra figyelés). 

Kedvezően befolyásolják a gyermek teljesítőképességét. 

Felerősítik és kiegészítik a gondozás és az egészséges életmódot erősítő tevékenységeket. 

A mozgásokhoz kapcsolódó gondozási feladatok elősegítik a helyes higiénés szokások 

kialakítását. Az óvodapedagógus feladata – a dajkával, a pedagógiai asszisztenssel megosztva, 

- hogy megteremtse a feltételeket a gyermekek egészséges fejlődéséhez.  

A mozgásfejlesztés lehetőségei: 

 a szabadjátékban a gyermekek kötetlen, spontán, természetes játékos mozgás közben, 

 a testnevelés tevékenységen belül, 

 mindennapi testnevelésben, 

 differenciált mozgástevékenység során. 
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Az óvodapedagógusok és a dajkák feladatai az egészségfejlesztő testmozgás hatékony 

megvalósulása érdekében: 

o A mozgásigény, fejlettség, terhelhetőség ismeretében változatos, differenciált, 

párhuzamosan végezhető lehetőségek biztosítása (mindennapos testnevelés, szabad 

mozgás lehetőségek). 

o A napi tevékenység részeként a 10-20 perces frissítő mozgás (szabadban). 

o Tudatos nagymozgások, finommotorika, egyensúlyérzék fejlesztésére, a tér mozgásos 

megismerésére irányuló mozgások. 

o Kondicionális (erő, gyorsaság, állóképesség) és koordinációs képességek fejlesztése. 

o Mozgásos játékeszközök biztonságos használatának életkori szinten történő 

megismertetése. 

o Szülők bevonása a mozgásos tevékenységekbe. 

Az egészséges életmódra nevelés hatékonysága maradéktalanul akkor érvényesül, ha a 

fejlődéséhez szükséges optimális környezet lehetőség szerint biztosított.  

Ehhez rendelkezésünkre áll egy játszó udvar, füves játéktérrel, több funkciós esztétikus, a 

biztonsági szabványoknak megfelelő játékokkal, sportszerekkel. Minden gyerek számára az 

udvari szabad játék elengedhetetlen, a napnak fontos eleme. 

Évszakonként közeli kirándulásokat, sétákat szervezünk változatos helyszínnel, 

megismertetjük a természetjárás szépségét a gyermekekkel. A rendszeres, örömmel végzett 

mozgással a gyermekeket az egészséges életvitel kialakítására szoktatjuk, és mintát adunk a 

szülőknek is. Több alkalommal a szülőkkel és partnereinkkel közösen mozgásos programot 

szervezünk. Hagyomány óvodánkban az évente megrendezésre kerülő „FUT a KOCSORD”, 

melyen a település lakossága is részt vesz, Továbbá megrendezésre kerül: gyermeknap, 

egészségvédelmi nap, játékos családi sportversenyek. Ezzel is pozitívan befolyásoljuk a családi 

nevelést a szabadidő hasznos eltöltését.  

Arra törekszünk, hogy a mindennapok során a gyermekek minél több tevékenységüket a szabad 

levegőn végezzék.  

 Legfontosabb a pihenéshez szükséges nyugodt légkör biztosítása, szellőztetés, pihenés előtt is. 

Az altatás hangulatához illő mese, halk zene, az óvónő éneke - a gyermekek egyéni 

alvásigényének és szokásainak figyelembevételével - a szükséges tárgyi és személyi feltételek 

megteremtése. Kényelmes, a gyermekek méretéhez igazított fektető használata – otthoni 

„alvóka”, fűtési szezonban párologtató használata minden csoportban. Az óvónő jelenléte a 

pihenés teljes idejében elengedhetetlen, a gyermekek nem maradhatnak egyedül.  

Időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén nem) napi 1-3 órát levegő és 
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napfényedzés biztosítása, a fokozatosságot betartva. A nyári napirendet az egész napos levegőn 

való tartózkodásra építjük (kivétel az erős napsugárzás miatt a 11-15 óra közötti időszak). 

 

Testi, lelki, mentális egészség fejlesztése 

A magatartási függőség, a szenvedélybetegségek kialakulásához vezető szerek fogyasztásának, 

és a gyermeket veszélyeztető bántalmazásnak a megszüntetése érdekében 

Célunk: A dohányzás megelőzése 

A dohányzás megelőzésében és visszaszorításában jelentős szerep jut az óvodapedagógusoknak 

és az óvoda technikai személyzetének. Az óvoda felnőtt dolgozói modellt, mintát jelentenek a 

gyermekek számára. Az óvodában a gyermek előtt dohányzó felnőtt nagyobb hatást gyakorol a 

gyermekre, mint egyéb szocializációs helyzet, ezért az óvoda dolgozói nagyobb felelősséggel 

tartoznak személyes példamutatásukért. Az óvoda feladata minden olyan helyzet elkerülése, 

amely a gyermeknek kedvezőtlen mintaként szolgálhat.  

 

 Az óvodapedagógus feladatai a dohányzás megelőzése érdekében 

Kirándulási élmények feldolgozása: napsütés, szabad levegő, madárdal, napozás, szabad 

mozgás, jókedv, veszélyek, füstmentesség, pormentesség, szabad légzés, erőkifejtés, sok 

mozgás.  

Városi, falusi élmények megbeszélése: az utca forgalma, a gépkocsik füstje, az áruházak 

levegője, gyárak környékének kedvezőtlen viszonyai, utazás tömegközlekedési járművön, az 

utcai porképződés, az otthoni állattartással járó szagok. 

Élmények elmondása a dohányfüstös helyiségekről: saját lakásunk levegője, szórakozó helyek 

füstje, gyárkémények füstje, füstmérgezéses balesetek; a családban dohányzók megszokott 

dohányzási helyei, vendégségben tapasztalt dohányzás.  

Ismeretek átadása a dohányzás ártalmairól a gyermeki élményekkel kapcsolatosan: károsítja a 

tüdőt, az idegrendszert, valamint a gyomor és a szív munkáját; másokat is károsít, zavarja 

azokat, akik beszívják a dohányfüstöt, hogyan védekezhetünk ellene (szabad levegőn 

tartózkodás, a lakás szellőztetése).  

Beszélgetés arról, milyen leszek, ha nagy leszek: mi szeretnék lenni; segíteni akarok másoknak, 

alkotni szeretnék, egészséges, edzett, erős akarok lenni; mit kell ezért tenni, mit kell elkerülni 

(elhatározom, hogy nem kezdem el a dohányzást).  
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A bántalmazás, erőszak megelőzése: A WHO definíciója 

„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai 

és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag 

bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek 

egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális 

sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy 

hatalmon alapul.”  

 

Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető 

szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, vagy ennek 

veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, 

lakhatás és biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy valószínűséggel 

jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi és szociális 

fejlődésére. Figyelembe kell venni ennek megítélésekor, hogy milyen mértékben adottak a 

feltételek a család rendelkezésére álló erőforrásai tekintetében. Minden olyan mulasztás vagy 

baj okozása, amely jelentősen árt a gyermek egészségének vagy lassítja, akadályozza 

szomatikus, mentális és érzelmi fejlődését.  

Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a 

gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő 

erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben.  

 

Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a 

felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek 

van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a 

védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése. 

 

A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy ha 

a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt - bár tud róla, vagy szemtanúja – nem akadályozza 

meg, illetve nem jelenti.  

 

Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, rázás, 

mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset, stb.), amely a gyerek fizikai sérüléséhez, 

halálához vezet vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés (gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.). 
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Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot jelenti, 

amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. Ez magában 

foglalhatja annak közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott, nem kívánt és 

nem szeretett. Jelenthet az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások 

támasztását a gyermekkel szemben (pl. a szobatisztaság idő előtti erőltetése, a képességekhez 

nem igazodó követelmények). Ide tartozik a gyermekekben állandó félelemérzet, vagy 

szorongás keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek 

kihasználása. Az érzelmi bántalmazás súlyos formája az olyan élethelyzet, amelyben a 

gyermek, szem és fültanúja más bántalmazásának.  

Az érzelmi bántalmazás mindezen komponenseket magában foglalhatja, de egymagában is 

jelentkezhet.  

 

Szexuális bántalmazás a gyermek bevonását jelenti olyan szexuális aktivitásba, amelyet a 

gyermek nem képes megérteni, felfogni, amelyhez nem tudhatja az érdemi beleegyezését adni, 

vagy amelyre a gyerek koránál, fejlettségi állapotánál fogva nem érett, továbbá amelyet tilt az 

adott társadalom/közösség jog- és szokásrendje, illetve az adott környezetben elfogadott tabuk. 

A szexuális visszaélés létrejöhet felnőtt és gyermek, vagy olyan korú gyermek és gyermek 

között, ahol a kapcsolat a kor és a fejlettség okán, a kapcsolat felelősségén, bizalmon vagy 

hatalmi helyzeten alapszik, és a tevékenység az agresszor szükségleteinek kielégítését, vagy 

megelégedettségét szolgálja. Ez magában foglalhatja, de nem feltétlenül korlátozódik: egy 

gyermek kényszerítése, vagy késztetése bármilyen törvénytelen szexuális aktivitásra, a 

gyermek kizsákmányolása gyermekprostitúció, vagy más jogellenes szexuális aktivitás 

formájában, - a gyermek felhasználása és kizsákmányolása pornográf anyagok, videó 

felvételek, vagy előadások, megnyilvánulások formájában.  

 

Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket. Ezekben az 

esetekben egy gyermeket egy másik gyermek, vagy gyermekek csoportja a konfliktusok 

szokásos kezelésén túl - ismételten - fizikailag, lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan molesztál. 

A probléma kezelésénél igen fontos, hogy az áldozat és az elkövető egyaránt kapjon megfelelő 

segítséget. Speciális terület a testvérbántalmazás, annak érzelmi vonatkozásai, indulati tartalma 

miatt.  

 

Az óvodapedagógusok és a dajkák feladatai a bántalmazás megelőzése érdekében: 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 
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összefüggésben kötelessége különösen, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében. 

 

Az óvoda ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással, a korai tanulási, beilleszkedési 

nehézségek korrekciójával, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, valamint a 

gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat; felderíti a gyermekek fejlődését 

veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, 

illetőleg ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményez.  

 

A nevelési intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében, ennek során együttműködik a Gyermekjóléti szolgálattal, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel 

és hatóságokkal. Ha a nevelési intézmény a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai 

eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a Gyermekjóléti szolgálattól.  

 

A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor tájékoztatni kell a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős személyéről (óvodavezető), valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető 

fel, ezt a faliújságon közzé tesszük. 

A kisgyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan "érzékeny". Nemcsak az erős 

fizikai ingerek okoznak az óvodás gyermeknél egészségkárosodást, hanem az erőszakos 

cselekmények (brutalitás, vérengzés, gyilkosság) látványa is. Mindezek megelőzésére nem elég 

a szülőket felvilágosítani, de a védekezés helyes módszereinek alkalmazására sarkallni is 

szükséges. Ennek megvalósítása érdekében a szülői értekezleteken megbeszélési anyagként 

alkalmazzuk az erőszakot sugárzó tömeghírközlések, filmek kivédését is. 

 

Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás  

Fontos, hogy rájöjjenek az óvodások: egy kis odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg baleset 

és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne. A gyerekek megismerkednek a vészhelyzetek, vagy 

balesetek során elvégzendő legfontosabb teendőkkel, illetve ezek közül is azzal, amit ők el is 

tudnak végezni. Ide tartozik a segítséghívás (felnőtt értesítése, vagy esetleg mentőhívás), a 

beteggel való kapcsolatteremtés és a könnyebb sérülések ellátása. A gyerekek megtanulják, 

hogy egy-egy hétköznapi tárgy (pl.: bicikli, mászóka, autó, gyógyszer) milyen 

veszélyforrásokat hordoz magával, illetve mire érdemes odafigyelniük a balesetek megelőzése 
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érdekében. Módszere a szerepjáték, mesélés, bábozás, könyv és képolvasás, társasjátékok, 

beszélgetés.  

 

Védő-óvó előírás:  

- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás,  

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,  

- a tilos és az elvárható magatartásforma.  

Az óvónő a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg 

minden lehetséges erőfeszítést:  

 felvilágosítással,  

 a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával,  

 a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával,  

 a szülő - és szükség esetén más szakemberek - bevonásával,  

 

2010-óta a Magyar Vöröskereszt Bázis óvodája vagyunk. Programjának egyik modul-

koncepciója az Elsősegélynyújtás és baleset-szimuláció, ezt játékosan beillesztjük a napi 

tevékenységbe, így játszva megtanulják az elsősegélynyújtás elemeit. E modulprogrammal nem 

csak a gyerekeket, hanem az óvoda valamennyi dolgozóját, és a szülőket is megcélozzuk. 

 

Célunk: 

 a gyerekek esetében: 

 segítségnyújtás igényének erősítése 

 az óvodások bevezetése az elsősegélynyújtásba 

 a lehetséges veszélyforrások felismerése (a mindennapi játék és más 

tevékenység végzésekor fölmerülő baleseti kockázat szemléltetése pl: 

közlekedésbiztonság, vízbiztonság, mérgezés, általános baleset 

megelőzés) 

 baleset esetén a segítő, vigasztaló (empatikus lelki segítségnyújtás) 

magatartás kialakítása, a sérült társ megnyugtatására nevelés 

 baleset esetén a megfelelő felnőtt segítő értesítésének megfelelő 

módjának játékos begyakoroltatása (riadólánc, udvarfelelős, elsősegély 

felszerelés készenléti helyének ismerete stb.) 

 elsősegélynyújtó felszerelés megismerése (pedagógus+MIVK) 
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 baleset esetén a félelem oldása 

 általánosságban a félelem oldása az orvos és a mentő munkájával 

kapcsolatban 

 a legalapvetőbb elsősegély ismeretek játékos gyakorlása (nyugalomba 

helyezés, megnyugtatás, alapvető higiénés tennivalók/tilalmak a sérült és 

a segítő biztonsága érdekében) 

 a leggyakoribb sérülések okainak és következményeinek szemléltetése 

(játékos baleset-szimulációs szituáció kialakítása, ellátása, értékelése) 

 befogadó magatartás fejlesztése sérült, vagy fogyatékossággal, 

betegséggel élő emberek felé (mozgáskorlátozottság, vakság, epilepszia, 

cukorbetegség stb.) 

 óvodapedagógusok/óvodai dolgozók esetében: 

 a mindennapi játék és más tevékenység végzésekor, vezetésekor 

fölmerülő baleseti kockázatelemzés fejlesztése 

 az elsősegélynyújtó ismeretek bővítése, készség szintre emelése, 

megtartása 

 a speciálisan kisgyermekek ellátásához szükséges elsősegélynyújtó 

ismeretek bővítése, készség szintre emelés, megtartása 

 elsősegélynyújtó felszerelés megismerése (pedagógus+MIVK) 

 a lelki segítségnyújtás és a megfelelő ellátói magatartás kialakítása 

gyermekközösségben bekövetkezett baleseti szituációban 

 óvópedagógus/óvodai dolgozók aktívabb bevonása az elsősegélynyújtó 

ismeretek átadásába 

 szülők esetében: 

 szülők szemléletének formálása az elsősegélynyújtás szükségességéről 

 a mindennapi játék és más tevékenység végzésekor, vezetésekor fölmerül 

baleseti kockázatelemzés fejlesztése 

 a baleset megelőzés és a gyerekek tevékenységét kontrolláló állandó 

felügyelet veszélyeinek feltérképezése, közlekedésbiztonság 

 A lelki segítségnyújtás és a megfelelő ellátói magatartás fejlesztése a 

családban bekövetkezett baleseti szituációban 
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Módszerek: 

Egyéni, intézményi didaktikai módszerek, melyek a célcsoport életkori sajátosságainak 

megfelelnek.  

 helyi lehetőségekhez mérten orvos látogatás (mentő-, tűzoltó állomás, rendőrőrs, 

orvosi rendelő,) 

 bemutató mentőautó fogadása (pl. egészségnapon) 

 elsősegély láda látványos elhelyezése a csoportteremben (terminál) 

 terepasztal játékok (közlekedésbiztonsági példák, elsősegélynyújtás és mentőhívás) 

 történetmesélés, „betegség vagy baleset?” (saját élmények alapján, feszültség 

oldása, baleseti okok értékelése, beszélgetés) 

 Óvd magad! (baleset prevenció, pl. terepasztalon, tablón veszélyforrások 

felismertetése) 

 jelzéssel ellátott kisegészségőr, udvarfelelős kijelölése (veszélyre felhívni a 

figyelmet, szólni, ha baj van, ellenőrizni és szükség esetén készenlétbe helyezni az 

elsősegély ládát) 

 elsősegélynyújtás ellátás óvodás szinten (horzsolás, törés, ájulás, zúzódás, csípések, 

hő ártalmak, kisebb vérzések, rándulás, pánikroham, epilepszia, cukorbetegség, 

ételallergia és darázscsípés) 

- szituációs játékok (akadály-vagy sorverseny, baleset-szimuláció, 

sebkötözés, segélykérés, betegszállítás, lelki segítségnyújtás) 

- valós, de nem súlyos balesetek esetén a gyerekek aktív bevonása az ellátásba 

(pl. a kisegésszégőr segít kötést, tapaszt tenni a sérült területre) 

Eszközök:     

Egyéni, intézményi lehetőségekhez mérten, melyek a kisgyermekek életkori sajátosságainak 

megfelelnek. 

 terepasztal, tabló, játékautók, játékfigurák 

 kötszer (játszani, gyakorolni lejárt kötszerrel is lehet) 

 játék orvosi felszerelés 

 kézikocsi (mentőautó vagy hordágy kialakítására) 
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Az óvoda pedagógusok és dajkák feladatai a baleset-megelőzés érdekében: 

o A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének 

megfelelően kell ismertetni. Az ismertetés ténye a csoportnaplóban kerül 

dokumentálásra.  

o Az óvoda házirendjében vannak meghatározva azok a védő, óvó előírások, 

amelyeket a gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében illetve bekövetkezésekor ellátandó 

feladatok az SZMSZ–ben kerültek rögzítésre. Elsősegély doboz a folyosón 

található.  

o Az óvoda berendezése, eszközei csak a baleset megelőzés szempontjai alapján 

történt vizsgálat után kerülnek használatba, állapotuk folyamatosan ellenőrzésre 

kerül, ez az udvari eszközök esetében szakértői felülvizsgálattal egészül ki. 

o Az elsősegély játékos gyakoroltatásakor ügyelni kell arra, hogy a korcsoportnak 

megfelelő szintű információt szakmailag helyes protokoll szerint alkalmazzuk. 

Megalapozott elméleti és gyakorlati képzés híján célszerű orvos, védőnő, 

egészségügyi dolgozó, mentő, képzett vöröskeresztes munkatárs, vagy önkéntes 

segítségét kérni.  

 

Módszerek, rendezvények, amelyek a baleset megelőzési programunkat segítik: 

Rendezvények szervezése, azokon való részvétel: 

- Elsősegélynyújtás Világnapja,  

- Közlekedésbiztonsági Nap, ahol gyakorlati bemutatót is megtekinthetünk, 

valamint bemutathatják a gyerekek is az addig szerzett ismereteiket 

szüleiknek, partnereinknek. 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

- A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően megismerik az egészségügyi és más szervek     

  (mentők, orvosok, rendőrök, tűzoltók) munkáját, és nagyobb bizalommal fordulnak azok 

képviselőihez. 

- Felismerik, és szükség esetén ellátják az egyszerűen felismerhető sebeket, sérüléseket.  

- Fejlődik a gyerekek empátiakészsége, humanitárius világszemlélete, valamint a konkrét 

segíteni akarás igénye. 
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A személyi és környezeti higiéné fejlesztése 

A legfőbb személyi higiénés feladat: 

- Kézmosás, szokássá fejlesztése a saját felszerelés használata. 

- Minden gyermeknek legyen személyi higiénés felszerelése. 

A gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, 

építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését, együttműködve a 

gondozást végző munkatársakkal. 

 

A testi, lelki szellemi egészség egyik alapvető feltétele, a gyermek testi komfortérzetének 

kielégítése. A gondozási feladatok teljesítése bensőséges /gyermek – óvónő, gyermek – dajka, 

gyermek- pedagógiai asszisztens/ kapcsolatot feltételez.  

 

Az önkiszolgáló feladatok elvégzése a tevékenységek többszöri gyakorlását teszi lehetővé, 

alakítja a gyermek énképét, segíti önállóvá válásukat. Az óvónő, dajka, a pedagógiai asszisztens 

bemutatja, megismerteti és figyelemmel kíséri a napi élethez szükséges szokások fejlődését, 

melyek egy része az óvodáskor végére szükségletté válhat. Mivel minden tevékenységet szóbeli 

megerősítés kísér, ezért a napi életritmus megtervezésénél erre is elegendő időt kell biztosítani, 

hogy mindez nyugodt kiegyensúlyozott, türelmes légkörben valósulhasson meg.  

Nagy hangsúlyt fektetünk a higiénés szabályok betartására.  

 

Lényegesnek tartjuk az anamnézis felvétel közben felderített, ritkán előforduló, az óvodai 

közösségbe kerülést nem feltétlenül akadályozó betegségek (allergia, lázgörcs, asztmatikus 

tünetek) regisztrálását. 

 

A gyermek testi épségének védelme és a baleset-megelőzés magába foglalja a személyi és tárgyi 

feltételek biztosítását, az eszközök használati tárgyak folyamatos és tervszerű ellenőrzését, 

valamint karbantartását, a hibaforrások megszüntetését. Önmaguk és társuk testi épségének 

megóvására neveljük a gyermekeket. 

 

Levegő, víz, napfény együttes hatása biztosítja a gyermekek testi edzettségét. Ennek érdekében 

lehetőség szerint minél több időt töltünk a szabadban az időjárásnak megfelelő ruházatban. 

Nyáron az erős UV sugárzáskor 11 és 15 óra között a gyermekek nem lehetnek sem a napon, 

sem az árnyékban. 
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Az óvodapedagógusok és a dajkák feladatai: 

o A gyermekek életkorának megfelelő, párhuzamos tevékenységek végzését 

lehetővé tevő optimális életritmus kialakítása a napirendben 

o Az időkeretek rugalmas alkalmazása a gyakorlatban 

o Nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése a csoportban 

o A gyermekek szükségleteinek kielégítése a nap egész folyamán (például 

folyadék) 

o A szokás- és szabályrendszer közös alakítása a gyermekekkel  

o Önállósági törekvések támogatása 

o A kulturált étkezés szokásainak megismertetése, gyakoroltatása (kanál, villa, kés 

használata, csukott szájjal rágás, szalvétahasználat) 

o Az asztalterítés technikájára, esztétikumára való odafigyelés 

o A WC intimitásának válaszfalakkal és függönyökkel történő biztosítása 

o (2,5) 3 éveseknek, illetve egyéni szükséglet alapján a WC papír használatában, 

a zsebkendő használatában segítségnyújtás 

o Elegendő mennyiségű WC- papír használatára ösztönzés 

o A fiúktól WC deszka felhajtásának, a fiúszerepnek megfelelő WC használatnak 

elvárása 

o A WC lehúzásának igénnyé alakítása, elvégzésének figyelemmel kísérése 

o A gyermekek helyes kézmosásra, kéztörlésére szoktatása 

o A gyermekek tisztaság, ápoltság iránti igényének alakítása 

o A fogmosás technikájának megismertetése, mindennapos gyakoroltatása, a 

fogmosás eszközeinek rendben tartására serkentés 

o A gyermekek környezetében csak annyi tisztítószer és egyéb vegyszer 

alkalmazása, amennyi feltétlenül szükséges 

o A fésű használatának bemutatása, gyakoroltatása, szükség szerinti 

segítségnyújtás 

o A mosdóban megfelelő méretű eszközök segítsék e szükségletek kielégítését. 

Minden gyermeknek legyen elkülönített fogmosó felszerelése, törölközője, 

fésűje 

o Erős napsütés, illetve hideg, szeles időben – egyéni szükséglet szerint – a 

gyermekek bőrének krémezése 

o A felöltözésnél, vetkőzésnél egyéni szükséglet szerinti segítségnyújtás 

o A gyermekek időjárásnak megfelelő réteges öltözködésre szoktatása 
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o A szülők megismertetése a gyermek egészségét szolgáló ruházatnak 

jellemzőivel 

o A ruhák összehajtásának, az öltözőpolcon való rendben tartásának 

megismertetése elvárása 

o A gyermekek levegőzésének biztosítása mindennap, mínusz 5 fokig 

o A délutáni pihenéshez a csoportszoba kiszellőztetése, légtisztító használata 

o Lefekvés után mesélés, majd testközeli jelenlétével, simogatással a gyermekek 

érzelmi biztonságának, nyugalmi állapotának támogatása 

o Lázas, hányós, hasmenéses gyermek elkülönítése, gondoskodás felügyeletéről, 

szüleinek értesítse  

o A gyermekek balesetvédelmi oktatása évente egyszer, illetve az alkalomnak 

megfelelően, dokumentáltan 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 Szükségleteit képes késleltetni. 

 Szükségleteit képes önállóan kielégíteni. 

 WC használatakor a fiúk felhajtják a WC deszkát és állva végzik kisdolgukat. 

 WC-zést követően a kislányok és kisfiúk is használják a WC papírt. 

 A tisztálkodási eszközre vigyáz, tisztán tartja, használat után a helyére teszi. 

 WC-zés és egyéb szennyező tevékenység végzése után kezet mos, a kezét szárazra törli. 

 Önállóan öltözik, vetkőzik, ha kell, segítséget kér. 

 Cipőjét befűzi, bekötésével próbálkozik. 

 Ruháját igyekszik összehajtva a helyére tenni. 

 Képes önállóan eldönteni, miből mennyit tud elfogyasztani. 

 Kulturáltan étkezik. 

 Használja az illemszavakat. 

 Vigyáz környezetének rendjére, tisztaságára. 

 Ismeri a szelektív hulladékgyűjtés okát és mikéntjét. 

 Igényévé válik a rendezettség, tisztaság, ápoltság. 

 Szívesen mozog a szabadban, évszaktól függetlenül. 

 Életkorának megfelelően edzett. 

 Ismeri és betartja a balesetvédelmi magatartásformákat.  

 

A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása minden dolgozó kiemelt feladata. 
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A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése az egészséges 

életmód kialakítása terén 

A társadalmi beilleszkedés és az eredményes személyiségfejlesztés szempontjából meghatározó 

jelentőségű a mélyszegénységben élő, rossz családi körülmények között nevelkedő gyermekek 

óvodai integrált nevelése. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai 

egészségneveléséhez szükség van az óvodapedagógiai gyakorlatban a szülők társadalmi 

integrációjának segítésére, és erre többféle módszert és alkalmat alakítottunk ki. Ezek közül 

ismertebbek: munkadélutánok, kirándulások, orvosi, védőnői tanácsadás, csoport szülői 

értekezletek, VK pályázatok. 

 

Az egészségfejlesztés az óvodáskorú halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében:  

 a családból az óvodai közösségbe való átmenetének segítése;  

 nemzeti identitásuk megtartása mellett az óvodai napirend (szokásrend) 

megismertetése, elfogadtatása;  

 az egészséges életvitel szabályainak gyakorlása;  

 az egészséges táplálkozási szokások kialakítása;  

 a közösségi viselkedéskultúrának a többségi társadalomhoz való alakítása;  

 az egészséget támogató családi környezet segítő támogatása, megvalósítása;  

 a káros szenvedélyek (alkohol- és, dohányzás, számítógép függőség) megelőzésére 

szolgáló meggyőző ismeretek terjesztése. 

A napi tevékenységek során figyelembe vesszük a gyermekek megfigyelésén alapuló 

differenciált fejlesztést, ahol az óvodapedagógus a csoport és az egyén ismeretében alkotó 

módon maga tervezi meg a gyermek fejlesztését. Az aktuális fejlődési tendenciákat figyelembe 

véve rugalmasan dönt az ismétlések számáról, a továbbhaladás lehetőségeiről. 

 

Sajátos nevelési igényű, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése az egészséges életmód 

kialakítása terén 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, óvodai nevelés és fejlesztés mellett 

a megfelelő szakemberek segítségével - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve - 

történik a nevelési feladatok ellátása. 
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A környezettudatos magatartás kialakítása 

Az életünk minőségét, valamint egészségünket alapvetően befolyásolja és meghatározza a 

bennünket körülölelő természeti és társadalmi környezet minősége, állapota. A 21. sz. 

társadalmi és globális problémái ismertek, az ember lakóhelye, környezete nem előnyére 

változott. A környezetben visszafordíthatatlan, legtöbb esetben kedvezőtlen változások 

indultak el klímaváltozás, élőhelyek eltűnése, fajok kihalása. 

Az életminőség javításában az egészség megőrzésében fontos szerepet játszik a közösségi 

identitás, kohézió. Közösség és egyén, szoros kötődésben élnek. 

Az egyéni értékek, beállítódások, normák módosítása és az ehhez szükséges aktivitások a 

közösség támogatása nélkül nem képzelhetők el. 

A fenntarthatóság pedagógiájának fontos értékei: 

 az élet tisztelete 

 a hagyomány őrzése  

 átmentése a jövőbe 

Mindezeket a családok hatékony és folyamatos bevonásával, élethosszig tartó folyamattal és 

holisztikus szemlélettel tudjuk a leghatásosabban elérni. 

A környezettudatos magatartás kialakításának fő színtere az óvodában 

A külső világ tevékeny megismerése, mint tevékenység forma, olyan nevelési folyamatot jelent, 

mely valamennyi nevelési területre kiterjed, azokkal kölcsönhatásban van. Komplex 

tapasztalatszerzés, mely egységben mutatja, érzékelteti azt, ami a valóságban is egységesen 

érzékelhető 

A környezet megismerése nem korlátozódik csak a környezeti foglalkozásokra és a tervszerű, 

tudatos kezdeményezésekre, hanem átfogja az egész óvodai életet. 

Benne van a spontán játékban, az önkiszolgáló tevékenységben, az udvari élet pillanataiban, a 

beszélgetésekben, megfigyelő sétákban, kirándulásokban. 

Támaszkodunk a gyermekek családból hozott ismereteire, a családi kirándulások, nyaralások 

élményeire is. Ha szükséges, a hátrányokat kompenzáljuk. 

A természeti és társadalmi környezet témaköreivel valamennyi korcsoport megismerkedik, 

életkortól függően. A fokozatosság elvét követjük a megismertetés során: a közelebbitől a 

távolabbi felé haladunk. Szemléltetésben, a közvetlen környezetben való megfigyeléstől a képi 

ábrázoláson való megfigyeltetés felé Érvényesítjük a differenciálás pedagógiai koncepcióját a 

nevelés folyamatában. 
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Sokszínű, érdekes, izgalmas tevékenységrendszert biztosítunk. 

Érzelmek kifejezőképességek fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk 

 szeretet, kötődés,  

 élménybefogadás keltése. 

 

A környezettudatos magatartás megvalósításának folyamatához kapcsolódó tartalmak 

A természetvédelem a környezetalakítással, a környezetvédelemmel, szorosan összefüggő 

feladatokat tartalmaz. Fontos, hogy gyermekeink védjék az élő környezetet, ne rongálják, 

hanem gondozzák, gondoskodjanak életfeltételeinek biztosításáról. 

 

 Nevelési feladatunknak tartjuk, hogy gyermekeink védjék az élő környezetet. Így alapozhatjuk 

meg a természet szűkebb, tágabb környezetünk, a haza szeretetét. Meg kell értetni, hogy saját 

életterük védelme, gondozása egészségesebbé teszi fejlődésüket. 

A természeti környezet megismerésére alapvető lehetőség az évszakok és népi hagyományok, 

időjósló napok megfigyeltetésén keresztül kínálkozik. Az időjárás, a természet jellemzői, 

változásai, a színek, a fények, a formák szépségei alapvető tapasztalatszerzésre kínálnak 

lehetőséget. 

 

A növény és állatvilág megismerése fontos része a környezet megismerésére nevelés 

tartalmának.  

A vadon élő állatokkal való ismerkedést a videofilmek, DVD-s ismeretterjesztő anyagok 

vetítésével segítjük elő (Csodálatos állatvilág stb.)  

A természetvédelmi nevelés, akkor éri el igazán a célját, ha a mese, népmese, népdal, 

népművészet, stb., minden ugyanarról a természetről, a társadalomról, az emberről, és a 

kapcsolatokról szól. 

 

Mind a társadalmi, mind a természeti környezet ismereteinek tartalma akkor megalapozott, ha 

az a kisgyermek környezetének adekvát, érzelmileg telített, élményhatású az egyes gyermek 

számára konkrét tapasztalatokon alapul.  

A természet szépségeire rá kell csodálkoztatni a gyerekeket. 
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A MÚLT és a JELEN 

A JELES NAPOK megvalósításával olyan értékeket kívánunk közvetíteni, mely által a 

gyermekek kellő információkat gyűjthetnek a környezetükről, a körülöttük lévő élővilágról, 

azok szépségéről és védelméről. 

A környezettudatos magatartás, életmód alapjait tapasztalati úton sajátíthatják el. 

 Takarítási Világnap  

 Állatok Világnapja  

 Víz Világnapja  

 Föld napja  

 Madarak és fák napja  

 Környezetvédelmi Világnap  

 Környezetvédelem 

 Egészségvédelem 

A JÖVŐ 

A fentiekben vázolt tevékenységeken kívül a szellemiséget megtartva és folytatva, 

hagyományainkra építve, a folyamatosságot biztosítva a következőkkel kívánjuk bővíteni 

nevelő munkánkat 

Célunk új elemek tudatosabb bevitele: 

 Veteményeskert kialakítás 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

 

Az óvodapedagógusok és a dajkák feladatai: 

Ahhoz, hogy gyermekeinkben kialakuljon a környezettudatos magatartás, olyan pedagógusokra 

és dajkákra van szükség, akik azon fáradoznak, hogy megismerjék a természeti és társadalmi 

értékeinket, hogy a környezet és egészség harmonikus egységben érvényesüljön.  

Szeretnénk megalapozni, hogy a jövő nemzedékei a természettel együtt élni tudó 

környezettudatos emberekké váljanak. 

Az óvodapedagógus és a dajka együttműködve a fenntartható fejlődés érdekében, tegye 

hangsúlyosabbá a környezettudatos magatartás formálását, alapozását alakítását. 

o Segíti a gyermeket abban, hogy megismerje, megtapasztalja szűkebb és tágabb 

környezetét, és felhívja a figyelmet annak értékeire, szépségeire, a séták kirándulások 

alkalmával. 
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o A szülőföld az itt élő emberek, a hazai táj, a népi kultúra, népszokások, megismertetése, 

átadása. 

o A családi és tárgyi kultúra értékeinek, és a néphagyományok szem előtt tartása. 

o A komplexitás érvényesítése a tevékenységformák között. 

o A környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítása. 

o Kocsord történeti, természeti jellemzőinek, értékeinek megszerettetése. 

o Nyitott szemléletű tervezéssel válogatás a gazdag lehetőségekből, néphagyományokból, 

ügyelve a komplexitásra, a nevelési területek kapcsolódására. 

o A gyermekek népi kismesterségekkel való megismertetése a természetes anyagok, az 

eszközök biztosítása (textil, gyapjú, agyag, fa) és az alkotás segítése.  

o Lehetőséget teremteni arra, hogy a gyermekek a tapasztalatokra épülő ismereteiket 

gyakorolhassák szabad játéktevékenységekben, aktív közreműködéssel a környezet-

átalakításban. 

o Olyan példát adni, amellyel védjék, óvják az élő környezetet, gondoskodjanak az 

életfeltételek biztosításáról (pl.: téli madáretetés, élősarok kialakítása, az udvar és a 

kiskertek gondozása) 

o Állandó szakmai megújulás, a pedagógiai munkát segítő szakirodalom folyamatos 

tanulmányozása, alkalmazása a mindennapokban. 

A gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére, megismerési vágyára és a megismerés okozta 

örömre építve sokszínű viszony kialakítása az objektív világhoz. 

A pedagógusok közösségében olyan értékrend kialakítása, mely az elődök értékteremtő és 

természetmegőrző munkáját helyezi előtérbe. (az intézmény valamennyi dolgozójára 

vonatkoztatva). 

A környezet tisztán tartása, portalanítása, szükség szerint fertőtlenítése, termek szellőztetése, 

ivóvíz higiéniája, a helyes fűtés és világítás biztosítása, az udvar, a csoportszoba, a játékok 

tisztántartása. 

A környezeti ártalmak kiküszöbölésére például: használt elemek szelektív gyűjtése, 

légszennyeződés csökkentése bokrosítással az udvaron, a csoportszobában minél több zöld 

növény elhelyezése, megfelelő páratartalom biztosítása, nyugtató hatású színharmónia.  

Csapok elzárása. 

Folyékony szappan használata. 

Levegő minősége a csoportszobában. 
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Az egészséges életmód, környezettudatos életmód alakításában segítségünkre van a Bázis ovi 

program és partnereink segítőkész támogatása. A Magyar Vöröskereszt által támogatott 

pályázataink nagymértékben hozzájárulnak az egészségfejlesztő programok 

megszervezéséhez. 

 

KAPCSOLATAINK A GYERMEKEK EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉSE 

ÉRDEKÉBEN 

 

ÓVODA-GYERMEKORVOS, VÉDŐNŐ, FOGORVOS 

 

A nevelés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a rendszeres egészségügyi 

vizsgálatok megszervezése. 

A kapcsolattartó: az óvoda vezetője. 

A feladatellátásra szóló megállapodást a Kocsord község Önkormányzat jogosult megkötni. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek egészségügyi ellátása, iskolába menő gyermekek körében 

az általános belgyógyászati vizsgálaton túl szemészeti és hallásvizsgálat. Iskolaérettségi 

vizsgálat. 

A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelésre.  

Gyakoriság: nevelési évenként 2 alkalommal orvosi vizsgálat, havonta védőnői jelenlét, egy 

alkalommal fogászati szűrés.  

Orvosi beavatkozás – kezelés, csak is a szülő előzetes értesítése és beleegyezése után történhet. 

Kivétel a baleseti elsősegélynyújtás. 

Az alkalmazottak alkalmassági vizsgálatát végző szolgáltatás tekintetében a munkába állás 

előtti orvosi vizsgálatra és az időszakos orvosi vizsgálatra történő beutalás az óvodavezető 

kötelessége, a vizsgálaton való részvétel kötelessége pedig az alkalmazotté. 

Folyamatos információcsere, családok segítése az egészséges életmód kialakításában minden 

gyermek esetében. Rendszeres higiéniai és egészségügyi vizsgálatok. A rendszeres óvodába 

járás segítése. 

 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT. GYÁMÜGYI 

HIVATAL 

 

A kapcsolattartás módja mellett a konkrét feladatokat is meg kell határozni, pl. a 

tankötelezettség teljesítéséhez hogyan veszik igénybe a gyermekjóléti szolgáltatást, milyen 
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feladatokat kell végrehajtani a nevelőtestület tagjainak a gyermekvédelmi felelősnek az 

intézményvezetésnek a jó együttműködés megvalósítása érdekében. 

Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve egyeztetést követően a gyermekvédelmi felelős. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, 

esélyegyenlőség biztosítása. 

A kapcsolat formája: Az intézmény segítséget kér a Gyermekjóléti Szolgálattól, ha a 

gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, valamint 

minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség védelme miatt ez indokolt.  

A hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzetben élő családok, gyermekek 

érdekeinek képviselete, segítése. Aktuális problémának megfelelően. A Gyermekjóléti 

Szolgálat értesítése – ha az óvoda a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, amennyiben 

további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a Gyermekjóléti Szolgálat javaslatot 

tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer keretei között milyen intézkedést tegyen, 

esetmegbeszélés - az óvoda részvételével a szolgálat felkérésére, szülők tájékoztatása révén (a 

Gyermekjóléti Szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése), 

lehetővé téve a közvetlen megkeresését. 

Gyakoriság: nevelési évenként minimum 2 alkalommal, illetve szükség szerint. 

 

Fokozottabb együttműködés a gyermek veszélyeztetettsége esetén.   

Ha az óvoda a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 

megszüntetni, vagy a gyermekközösség védelme érdekében indokolt, segítséget kérhet a 

gyermekjóléti szolgálattól, illetve az oktatásügyi közvetítői szolgálattól vagy más az 

ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól.  

Ha további intézkedésre van szükség, a nevelési-oktatási intézmény megkeresésére a 

gyermekjóléti szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer keretei 

között milyen intézkedést tegyen.  

 

SZATMÁRI KISTÉRSÉGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI ÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK- ÓVOADAI/ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ  

 

Feladata: A szociális segítő kapcsolattartása a szülőkkel szülői értekezleten, fogadóórán, 

nevelőtestülettel értekezleten. 

A kapcsolattartó: az óvoda vezetője 
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A kapcsolattartalma: Az óvodai/ iskolai szociális segítő csoportos és közösségi munkát végez, 

valamint gyermek –és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.  

Az óvodai iskolai szociális segítő ezeket a tevékenységeket saját kompetenciájának - 

végzettség, szakképesítés - mértékében a köznevelési intézményekben megjelenő szükségletek 

alapján nyújtja, illetve szakemberek bevonásával biztosítja. 

 A szociális segítő a járásszékhelyen működő család és - gyermekjóléti központjának 

alkalmazásában áll, így amelyik járásban van a köznevelési intézmény, azon család és 

gyermekjóléti központ vezetője a munkáltatója. 

Együttműködés feltételei  

Alapja az Együttműködési megállapodás melynek tartalmát a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 8. §(2) bek. szabályozza. 

 Aláírásra jogosultak: 

 • Óvodák esetében a köznevelési intézmény fenntartója, valamint vezetője, továbbá a Család -

és gyermekjóléti Központ vezetője írja alá 

 

 

„Csak ha megértjük a világot, akkor tudunk aggódni érte.  

Ha már aggódunk, akkor segíteni is fogunk rajta. 

Ha segítünk is, azzal mindent megtettünk a megmentéséért.” 

(Jane Goodall) 

 

 

 

Kocsord, 2018.09.03. 

 

Katona Károlyné óvodavezető 


