
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A játék 
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb 
tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb 
eszköze. A játék - szabad-képzettársításokat követő 
szabad játékfolyamat - a kisgyerek elemi pszichikus 
szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, 
hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell 
elégülnie.  
 
A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából 
származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így 
válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a 
pszichikumot, a kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt 
adó tevékenységgé. 
 

 A kisgyermek első valódi játszótársa a 
családban, az óvodában is a felnőtt - a szülő és 
az óvodapedagógus. Utánozható mintát ad a 
játéktevékenységre, majd amikor a szabad 
játékfolyamat már kialakult, bevonható társ 
marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, 
ha a játékfolyamat elakad. A felnőtt jelenléte teszi 
lehetővé a gyerekek közötti játékkapcsolatok 
kialakulását is.  
 

 A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, 
alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását 
segítő anyagokra, játékszerekre van szükség. Az 
óvoda és az óvodapedagógus feladata, hogy 
megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket 
és élményszerzési lehetőségeket biztosítson a 
különböző játékformákhoz, a gyakorló 
játékokhoz, a szimbolikus-szerepjátékokhoz, 
konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz.  
 



 A játék folyamatában az óvodapedagógus 
tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás 
felelősségét. Az óvodában fontos a szabad játék 
túlsúlyának érvényesülése.  
 

 A játék kiemelt jelentőségének az óvoda 
napirendjében, időbeosztásában is meg kell 
mutatkoznia. 

 
Vers és a mese  
Az érzelmi biztonság megadásának s az anyanyelvi 
nevelésnek egyaránt fontos eszközei a többnyire játékos 
mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, 
versek. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak 
egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket 
adnak. 
 
A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek 
szemléletmódjának és világképének. Visszaigazolja a 
kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és 
megoldást kínál. A tárgyi világot is megelevenítő, 
átlelkesítő szemléletmódja és az ehhez társuló, a 
szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó mágikus 
világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a 
mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a 
külvilágra irányított megismerési törekvésekre. 
 
A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek 
nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a 
játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás 
elengedett intim állapotában eleven, belső képvilágot 
jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a 
gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb 
formája.  
 



A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak 
mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása az 
önkifejezés egyik módja. 
 
A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a 
kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan 
eleme.  Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs 
irodalmi műveknek egyaránt helye van. 
 

Énekes játékok 
Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az 
ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az éneklés, az 
énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a 
gyermeknek, egyben felkeltik zenei érdeklődését, 
formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. 
 
Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek 
során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás 
szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok 
éneklése, a gyermek néptáncok és népi játékok, a 
hagyományok megismerését, továbbélését segítik. 
 
Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes 
megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv 
kialakulását.  Az énekes népi játékok és az igényesen 
válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül 
szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (a ritmus, 
éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának 
alakításában. A zenehallgatási anyag megválasztásánál 
az óvodapedagógus vegye figyelembe a nemzetiségi, 
etnikai kisebbségi nevelés esetében a gyermekek 
hovatartozását is. A felnőtt minta spontán utánzásával 
az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek mindennapi 
tevékenységének. 
 



Rajzolás, kézművesség 
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi 
munka az ábrázolás különböző fajtái, a műalkotásokkal, 
a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi 
környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a 
gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki 
alkotás a belső képek gazdagítására épül.  Az 
óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész 
nap folyamán biztosítson teret, lehetőséget. Maga a 
tevékenység - s ennek öröme - a fontos, valamint az 
igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a 
környezet esztétikai alakítására és az esztétikai 
élmények befogadására. 
 
Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és 
képességekhez igazodva segítik a képi-plasztikai 
kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és 
rendezőképességek alakulását, a gyermeki élmény és 
fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a 
gyermekek tér-forma és szín képzeteinek gazdagodását, 
képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai 
érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük 
alakítását. 
 
Az óvodapedagógus feladata megismertetni a 
gyermekeket az eszközök használatával, a különböző 
anyagokkal, a rajzolás, mintázás és kézi munka 
különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival. 
 

Hagyományápoló tevékenységek és játékok 
Népi kultúra alkotásai 
A népmesék, népmondák megismertetése visszavezeti a 
gyermeket a néphagyomány gyökereihez, melyek saját 
képzeletvilágában valósulnak meg. Felismeri, honnan 
jött, kik voltak az elődei. A mondókák, tréfás találós 



kérdések, nyelvtörők és népi gyermekjátékok olyan 
emberformáló lehetőségek, amelyek kihatnak az egész 
személyiségre. Játék közben a gyermek valóban 
odaképzeli magát abba a helyzetbe, amiről a játék szól, 
pl. török, liliom, menyasszony stb. 
 
Néptánc az óvodában 
A néptánc sokoldalúan fejleszt. Napjainkban sajnos sok 
gyermek valamilyen hátránnyal kerül az óvodába, és a 
„néptánc" lehetőséget nyújt problémás és egészséges 
gyermeknek egyaránt. Természetesen a néptánc itt nem 
a klasszikus értelemben vett jelentését hordozza, mi az 
élő népzenére történő mozgást szeretnénk 
megismertetni gyermekeinkkel. Ez az utánzásos 
tevékenység önmagában örömhordozó elfoglaltság, s 
ezen felül: 

 fejleszti a szem-kéz, szem-láb koordinációt 
 megelőzheti a magatartás-problémákat 
 elősegíti a helyes térbeli tájékozódást, a 

mozgáskoordináció kialakulását 
 fejleszti a figyelmet és a feladattartást, a figyelem 

minőségét és tartósságát 
 több érzékszerv fejlődését segíti az összehangolt 

munka következtében 
 ritmusossága elősegíti a szenzoros integrációt, 

megelőzi az írás-olvasási nehézségeket 
 esztétikai élményt nyújt 
 minden tekintetben összhangban van az alapvető 

pedagógiai értékekkel 
 mozgás és testedzés egyszerre, ami az 

egészséges életmód része 
 oldja a lelki feszültségeket 
 közösségi élményt nyújt 
 a gyermekek örömmel fogadják ezt a fajta 

irányítást az óvónőtől 



 viselkedési mintád ad, illemszabályokra tanít 
 a népi gyermekjátékok alternatívát nyújtanak a 

számítógépes játékok és a televízió helyett 
Az óvodai néphagyományőrző tevékenységek 
rendszerezését az évkör segíti. Az év körforgásában az 
évszakokhoz kapcsolódnak az ünnepkörök jeles napjai 
és a hagyományápoló tevékenységek, mindezekhez 
pedig a népművészeti, népköltészeti alkotások. 
 

Mozgás 
A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek 
természetes mozgását (járás, futás, ugrás, támasz, 
függés, egyensúlyozás, dobás) és testi képességeit, 
mint az erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, társra 
figyelés. Hozzájárulnak a harmonikus, összerendezett, 
fegyelmezett nagy és kismozgások kialakulásához. 
Kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet 
növekedését, teherbíró-, ellenálló képességét és az 
egyes szervek teljesítőképességét.  Fontos szerepük 
van az egészség megőrzésében, megóvásában. 
Felerősítik és kiegészítik a gondozás és az egészséges 
életmódra nevelés hatását. A mozgáskultúra fejlesztése 
mellett segítik a térben való tájékozódást, a 
helyzetfelismerést, a döntést és az 
alkalmazkodóképességet, valamint a személyiség 
akarati tényezőinek alakulását. A tornának, játékos 
mozgásoknak, az egészséges életmódot erősítő egyéb 
tevékenységeknek teremben és szabad levegőn, 
eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy 
szervezett formában az óvodai nevelés minden napján - 
az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe 
véve - minden gyermek számára lehetőséget kell 
biztosítani. 
 

A külső világ megismerése 



A gyermek aktivitása és érdeklődése során 
tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb természeti-
emberi - tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri 
viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi 
viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, 
tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.  A 
gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan 
tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben 
való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, 
tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az 
ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 
néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi 
kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is. 
A környezet megismerése során matematikai tartalmú 
tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jut a 
gyermek és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. 
Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri 
viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és 
mennyiségszemlélete. Az óvodapedagógus feladata, 
hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet 
tevékeny megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, 
időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett 
tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúrára 
és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására. 
Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési 
képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a 
környezet alakításában. 
 

Munka jellegű tevékenység 
A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a 
cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban 
azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munka 
jellegű játékos tevékenység (az önkiszolgálás, segítés 
az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a 
csoporttársakkal együtt, értük, később önálló 



tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, 
az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a 
növény- és állatgondozás stb.).  
 
 
A gyermek munka jellegű tevékenysége: 

 önként - azaz örömmel és szívesen - végzett 
aktív tevékenység; 
 

  a tapasztalatszerzésnek és a környezet 
megismerésének, a munkavégzéshez szükséges 
attitűdök és képességek, készségek, 
tulajdonságok (mint például a kitartás, az 
önállóság, a felelősség, a céltudatosság) 
alakításának fontos lehetősége;  
 

 a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés 
alakításának eszköze, a saját és mások 
elismerésére nevelés egyik formája.  

 
A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos 
pedagógiai szervezést, a gyermekkel való 
együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a 
gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelést 
igényel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


