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„A valódi felfedezés nem abban áll, hogy 

új területeket találunk, hanem, hogy új 

szemmel nézzük az ismert világot.” 

   Marcel Proust 



„Új vizeken evezünk…” 
A gyermekek által használt dinamikus, rugalmas és biztonságos 

eszközök az óvodai nevelési rendszerben 

Laptop 

Interaktív tábla 

Tablet 

Interaktív asztal 

Válaszadó rendszer 

Fényképezőgép 

 



Játékos tevékenységek szabad játék és tervezett foglalkozások során 
applikációk, szoftverek 

• 1szerű komplett kreativitást fejlesztő 
szoftver csomag 

– Kreatív történetek 

– Alkoss zenét! 

– Csináld magad 

– Az én animációm 

• Játszóház fejlesztő játék 

• SMART interaktív tábla - Notebook szoftver 

• Logovár i-Doctum interaktív tananyag 

• Mozabook interaktív eszköz és játéktár 

• egyszervolt.hu 

https://code.org/ 



DIGITÁLIS PEDAGÓGIAI MÓDSZERTAN 

Óvodai nevelési rendszerbe illeszkedő informatika 

- Technológia túlmutat a szemléltetésen 

- Gyermekek fejlesztése, aktivitásuk biztosítása 

- Játékos digitális modulok adaptációja 

- IKT tevékenység 

- Intézményi dokumentáció szerves része 

- Beépül az intézmény pedagógiai kultúrájába 

- IKT eszközök funkcionális szerepe 

- SNI, hátrányos helyzetű gyermekek, tehetségígéretek fejlesztése 

- Komplex személyiségfejlesztés 

 

 

 

 

 



 

FELTÉTELRENDSZER 

IKT eszközök és online alkalmazások bevezetésének feltételei: 

- Innovatív törekvés, támogatás – vezetői szint 

- IKT kompetenciával rendelkező kreatív óvodapedagógus/ok 

- Alapszintű számítástechnikai jártasság 

- Környezeti tényezők biztosítása 

- Technikai eszközök – laptop, interaktív tábla, projektor stb. 

 

Innovatív szemléletmód megvalósulása: 

- Újszerű pedagógiai módszerek hatékony alkalmazása 

- Digitális készség- és képességfejlesztés elfogadása 

- Technológiai támogatás - pedagógiai feladatok megoldására irányuljon 

- Realizálódó innovatív, dúsított környezet kialakítása 

- Új kihívások megoldása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Nevelő munka korszerűsítése, ötvözve a hagyományos módszerekkel 

- Egyes fejlesztési tématervek IKT eszközökkel történő feldolgozása 

- Komplex személyiségfejlesztés 

- Alkotó, aktív részvétel és együttműködés: gyermek – óvodapedagógus 

- Óvoda – iskola átmenet segítése  

 

PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK 

Digitális 
kompetencia 

Értelmi 
képességek 

  
  

Kreativitás 

Kitartás, 
figyelem, 

 

 koncentráció 

Szem-kéz 
koordináció 

Informatikai 
kultúra 

Pedagógiai 
szemlélet-

váltás 

Kommunikáció 

Társas 
kapcsolatok 

  
  
Szókincs 



- 3-7 éves gyermekeknek fejlesztett szoftverek, 
    digitális és interaktív tananyagok 
- korosztályhoz illeszkedő online alkalmazások 

 
- szervezett tevékenység keretében kiegészítő 

elemként 
- szabad játékidőben 

 
- 3-5-10-15-20 perc képi ill. hanganyag – kortól 

és képességtől függően 
- 5-10-20 perc/gyerek 

 

 

Mit? 

Mikor? 

Mennyi ideig? 

1. SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA 

IKT eszközök fejlesztő, emberséges,gyermekbarát hatásáról 

Káros szoftverekről, Internet veszélyeiről 

Feladatok a gyermekek otthoni digitális eszközökről szerzett tapasztalatainak 
figyelembe vételével 

 

2. ILLESZKEDÉSI KÉRDÉSKÖR 



Mértékkel és felelősséggel!!! 

Játékosan a gyermeki kíváncsiságra és érdeklődésre építve! 

Csupán egy játék- és tanulási eszköz! 

Nem más játék helyettesítője! 

Új lehetőség a tapasztalatszerzésre! 

Értelmi képességek és kreativitás fejlesztésére irányuló kiegészítő konstrukció! 

Megalapozza az iskolai tanulási kedvet! 

 

A korai nevelésben alkalmazott technológia 

Kisgyermekkor legfontosabb 

tevékenysége: 

JÁTÉK 



INTERAKTÍV TÁBLA HASZNÁLATA 

A KREATIVITÁS JEGYÉBEN ÓVODÁBAN  

„Az Információs és Kommunikációs Technológia módszertani lehetőségei, 

az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában” 

/projekt/ 

Előzmények: 

SMART Board 600-as sorozatú interaktív tábla, projektor, laptop 

Digitális pedagógiai módszertan tanulmányozása 

Óvodapedagógus/ok informatikai felkészítése – képzés 

Szülők véleményének feltérképezése – kérdőív 

Gyermekek véleménye - piktogramos felmérés 

Célok: 
- Óvodai tevékenységek és a német nyelvi nevelés változatossá tétele 

- Interaktivitás lehetőségeinek bővítése a képességfejlesztés 

- és tehetséggondozás terén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSPIRÁCIÓ ÉS INTERAKTIVITÁS I. 

Interaktív tábla - ismerkedés fázisa 

- Könnyedén, bátran, teljes természetességgel 

- Minimális instrukció  

- Technikai eszközök funkcionalitása 

- Motiváló erő 

- Szabad fantázia és képzelet 

- Működés kulcsa: érintés 

- Egyszerű és ösztönös kéz-, ill. ujjmozdulatok 

- Rugalmas mozgástér – alkotás, kreativitás 

 

 



INSPIRÁCIÓ ÉS INTERAKTIVITÁS II. 

Kompozíciók esztétikuma változatlan az interaktív táblán 

- Saját ötletek megvalósítása, szabad alkotási vágyuk érvényesülése 

- Formaalkotás kevésbé részletes és kidolgozott 

- Időfaktor kitágult 

- Korlátozódott színhasználat 

- Szem-kéz koordináció fejlődése 

- Koncentráció erősödése 

- Kognitív képességek fejlődése 

- Manuális ábrázoló eszközök használatának aktivitása megnőtt 

 

 



JÁTÉKOS INTERAKTÍV TEVÉKENYSÉGEK 

Interaktív tábla - gyakorlat fázisa 

- Adott témakörhöz kapcsolódó digitális feladatok, online 

 alkalmazások 

- Illeszkedési kérdéskör figyelembe vétele 

 /mit? mikor? mennyi ideig?/  

- Kor és képesség szerinti játékos 

 feladatok egyéni igények kielégítése 

 kreativitás 

- Tehetséggondozás  

 

 

 

 



JÁTÉKOS INTERAKTÍV TEVÉKENYSÉGEK 

TEHETSÉGGONDOZÁS FOLYAMATÁBAN 

Ösztönző pedagógiai környezet 

 

-Gyermekek képességeinek kiaknázása 

-Feltételrendszer kialakítása 

-Egyéni utak támogatása 

-Digitális eszköz, 

  mint kreatív fejlesztő eszköz 

-Gyermekinformatika, informatikai nevelés 

-Informatikai tehetséggondozás 

 

 



Képi kifejezőkészség vizsgálat 

Négy rajz feladat  

Térkép; Mesehős; Önarckép; Térábrázolás 

 

• Hagyományos ábrázolás 

o Ceruzarajz, filctoll rajz 

• Digitális ábrázolás 

o Interaktív táblán – interaktív tollal, ujjal 

o Tableten – interaktív tollal, ujjal 

o Laptopon – egérrel, ujjal 
 

Kárpáti Andrea (2014) 

Térmegjelenítés, képi jelek, szimbólumok alkotása, színhasználat, 
formaábrázolás, esztétikum 



Vizuális képességvizsgálat feladatai 

HAGYOMÁNYOS DIGITÁLIS 
TÉRKÉP 



Vizuális képességvizsgálat feladatai 

HAGYOMÁNYOS DIGITÁLIS 
MESEHŐS LAKÁSA 



Vizuális képességvizsgálat feladatai 

HAGYOMÁNYOS DIGITÁLIS 
ÖNARCKÉP 



Vizuális képességvizsgálat feladatai 

HAGYOMÁNYOS 

DIGITÁLIS 

TÉRÁBRÁZOLÁS I. 



Vizuális képességvizsgálat feladatai 

HAGYOMÁNYOS 

TÉRÁBRÁZOLÁS II. 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


