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„Az iskolakezdés közel akkora (bizonyos értelemben talán 
nagyobb) változást jelent a 6 év körüli gyermek életében, 

mint amikor a 17-18 éves fiatal az iskolapadból a 
munkahelyre kerül.” (Gósy, 1997, 71.)



… a „kompetens óvodás”...

Személyes szociális, kognitív és speciális kompetenciákkal 
rendelkezik:
• az érzelmek kifejezése, az érzelmek ismerése, az érzelmek 

szabályozása- szociális készségek „viselkedéstechnikai 
eszközök”

• szabályokhoz, normákhoz való alkalmazkodás
• tanulás megkezdéséhez szükséges „tudás”, képességek:

figyelem összpontosítás, mozgásfejlettség, szerialitás, 
következtetések, összefüggések levonása, feladattudat, helyes 

nyelvhasználat, biztonságos önkifejezés, elemi ismeretek



„Varázsceruza” 

Az innováció indításának okai:
• „rugalmas”iskolakezdés 
1985. évi I. törvény az oktatásról; 6 / 1986.( VI. 26) rendelet a 
tankötelezettségről és 1993. KT.     LXXIX. Tv a közoktatásról 6. 
§ (1) és (2) bekezdés, 2011.évi CXC.Tv a nemzeti köznevelésről 
45.§ (2) bekezdés
Problémahelyzet:
• Emelkedett a negyedik évre óvodában maradó gyermekek 

száma.
• Megváltoztak az utolsó évben óvodában maradó 

gyermekek szükségletei, igényei „kinőtték az óvodát…”
• Megváltoztak a szülői elvárások .                     



Óvoda                                 Iskola

Kíváncsiság, tanulási 
kedv kialakítására
épít és megtartására 
törekszik.

Olyan tevékenységformákat 
kíván meg, amelynek alapja a 
szabálytudat, és kötelező 
feladatok teljesítését 
igénylik.



Kettős cél:

1.

• Szakmai kérdésként kezelni a 6-7 éves gyermek 
fejlődésének megváltozott állapotait, szükségleteit

• Felülvizsgálni óvodai nevelésünk gyakorlatát, kereteit, az 
alkalmazott módszereket, újra értékelni pedagógiai 
intézkedéseinket

• Pedagógus kollégáink felkészültségének alapos 
tanulmányozása, fejlesztése



2.
• Meggyőzővé kell tenni a szülők és partnerek felé az 

óvodapedagógia, az óvoda hozzáállását a jelenség 
kezeléséhez

• Együttműködési formák, tájékoztatási rendszer 
felülvizsgálata

• Bevontság biztosítása



Az innováció folyamata:

• 2007/2008: Innovatív pedagógiai műhely /résztvevői: ”Jogelőd” 
próbálkozások : 4 tagintézmény  - több területen azonos 
gondolkodású nevelőtestület/

• 2010-ig:Team munkában értékállítás, alapelvek megfogalmazása, 
célok, folyamatok, feladatok, módszerek

• Belső tudásmegosztás: hospitálások, elemzések, szakmai vita, 
összegzések, szakmai anyagok elkészítése, adaptálás, teljeskörű
bevezetés, disszeminálás

• 2017. felülvizsgálat: a programrész teljeskörű kiterjesztése az 
óvodai élet utolsó évében



A Varázsceruza program:

Célunk: . „ A gyermek új helyzetben helytálljon!” 

szociális kompetenciák, kooperatív tevékenységformák, 
szabálytudat kialakítása

• szociális kompetencia fejlesztése: együttműködésre és 
önállóságra törekvés a társas és a tárgyi környezete 
felett.

• tanulás megkezdéséhez szükséges „tudás”, képességek 
fejlesztése az óvodai élet személyiségtámogató többletei 
biztosításával: játékosság, élményszerűség, érzelmi 
motiváció, érési ütemhez igazodó differenciált óvodai 
tanulásszervezés



Feladat:

• Olyan kevésbé fejlett képességterületek fejlesztése, 
magatartás ill. viselkedésformák alakítása, amelyek a sikeres 
tanuláshoz szükségesek – hátránykompenzáció

• Elemi ismeretek bővítése, hatékony és alkalmazható tudás 
megszerzésére való képesség

• Érdeklődés feltérképezése, tevékenység gazdagítás

• A teljesítmény motiváció egyéni sajátosságainak 
kiépülése:motiváció, kíváncsiság és örömteli tanulási kedv 
kialakítása  és megtartása



Szervezeti keretek, módszerek:

Napirend és tevékenységtartalmak:
Délutáni pihenő idő tartamának fokozatos csökkentése

1.Kötött, irányított tevékenységek: „Naplezáró beszélgetések” 
15-20’

• Erkölcsi normák alakítása: (Bandura szociális tanulás modell 
alapján) jó- rossz, helyes- helytelen, igazmondás-hazugság, 
verekedés- együtt játszás, enyém- tiéd- miénk, segítségnyújtás-
cserben hagyás, türelem- türelmetlenség, udvariasság-
udvariatlanság, heti jó cselekedet, kommunikációs technikák

• Társadalmi témakörök feldolgozása: A munka, munkahely, A pénz, 
Takarékosság, A víz, Az áram, Hulladékgyűjtés, Újrahasznosítás, 
Családi szerepek, Egészségvédelem



Alkalmazott módszerek:

• Pedagógiai szituációs bábjáték, dramatikus játék, képválogatás, 
album készítés, célzott frontális beszélgetés, vita generálása, 
vélemény nyilvánítás, véleménycsere,

csoportszabályok: nyilvánossá tétel, piktogramok, 
plakátok,szülői faliújság, szülői értekezlet

• Énekes játékok: kötött helyzethez való játékos igazodás, társas 
együttműködés, közös zenei élmények, mozgásfejlesztés, 

• Fonéma hallás játékos helyzetekben

• Szervezett, közös mozgásos tevékenységek: udvari szabad 
mozgástevékenység,  „Helyes járás-helyes tartás”



2.Rugalmas, élményorientált tanulásszervezés: projektszemlélet
preferálása

• A témafeldolgozás gazdag: széleskörű, kihívást jelentő élmény és 
tevékenységkínálat, kooperatív, az időtartam hosszan 
fenntartható.

• Rugalmas időkeretek biztosítása a szükségletekhez igazodóan!-
időtartamok tágítása a figyelem, a kivárás, a késleltetés 
fejlesztése érdekében, támaszkodva a gyermeki döntések, 
bevonás, az élményszerű tevékenységszervezés biztosítására.

• Felfedezés, alkotómunka, produktumok alkalmazó tudás 
megjelenése

• Élményalapok:változatos helyszínek, visszatérő módon: folyamat 
megfigyelések, összefüggések, következtetések



• Szolnok város jellegzetes épületeinek, intézményeinek 
megismerése (Múzeum; Könyvtár, Polgármesteri Hivatal; 
iskolák, Reptár, emlékművek, köztérő szobrok, Tiszavirág híd 
stb.)

• szülők munkahelyének, munkájának megismerése, 
élménybeépítés játékba

• ismerkedjenek Szolnok működéséhez kapcsolódó 
szolgáltatásokkal (NHSZ, Rendőrség, Mentők, Tűzoltóság, 
Vasút, stb.)

• tapasztalatszerzés az iskolai életet érintő eseményekről: 
óralátogatás gyermekekkel, partneriskola 
diákrendezvényébe bekapcsolódás, iskolások fogadása



• Tervezett módon jelenik meg az iskolai élettel kapcsolatos 
téma a projekt/tevékenységtervekben, éves szinten 
minimum 2 témafeldolgozás: 

„Iskolás leszek” téma: az iskolai életformát élményszerűvé 

tévő

„Ákom-bákom berkenye” : írásmozgás koordináció, 

finommotorika

„MIKROBI”téma - olvasó és számoló játékok, feladványok 

• Az óvodapedagógus elősegíti és támogatja az „elemi 
ismeretek körének” beépülését, változatos formában történő 
gyakoroltatását, alkalmazását.



Hetirend és tevékenységtartalmak:

• Az óvodai tanulásszervezést és tevékenységformákat rugalmasan 
szervezzük.

• Hetente 1 alkalom: csoportközi tevékenységek: mozgás- kognitív-
művészeti területeken.

• A tartalmak megjelenése igazodik a tagintézményi arculathoz.

Az óvodai nevelés záró szakaszában (5-6-7) éves korban az 
óvodapedagógus adott nevelési évben a megfigyelések és DIFER 
mérés eredményeire épülve gyermekenként 1-1 egyéni fejlesztési 
tervet készít. (felülvizsgálat alatt)



Változások a gyermek fejlődésében Többletek az óvodapedagógiai folyamatban

A gyermek:

- világ megismerésére való igénye fokozódik

Ismeretanyag, személyes tapasztalati 

lehetőségek bővítése, digitális eszközök 

„bevonása”

Óvónő  szakosodott kérdéskultúra, tudásbázis 

fejlesztése, életszerű problémahelyzetek 

teremtése

- nagyobb a kompetenciája /szakértelem, hozzáértés, 

alkalmasság/

- emlékezeti képessége reproduktívvá válik Memória fejlesztése, terjedelmének fokozása, 

feladattudat erősítése

- fizikai,  pszichikai változásokon megy keresztül /pl.: 

alakváltozás, teherbírás, kudarctűrő képesség/
Kondíció növelése, mozgásigény fokozottabb 

kielégítése, csapatjátékok, bajnokságok

- kognitív képességei cselekvő-megismerő szakaszból 

átlépnek a műveleti szakaszba

Elvontabb, fogalmi szintű feladatok adása; 

szellemi játékok, versengések 

- beszéde fejlődik Anyanyelvi nevelés erősítése

- kialakul az igény a megmérettetésre /szabályok 

követése/

Szabályjátékok, erkölcsi tartalmú témák 

társadalmi témakörök / projektek feldolgozása

-szociokulturális környezet – kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek nevelése

Egyéni ismeretek, élmények feldolgozása, 

bekapcsolása, ismeretek alkalmazása, 

felzárkóztatás, mindennapi tehetséggondozás 



Módszertani eljárásaink fókusza:

• Kivárási szakaszok hossza, vágyak, szükségletek késleltetése

• Motivációs bázis szinten tartása

• Árnyaltabb, differenciáltabb egyéni fejlesztések –
tehetséggondozás, hátránykompenzáció, kiemelt figyelmet 
igénylő gyermekek, egyéni bánásmód, esélyegyenlőség 
teremtése

• Bevontság, együttműködés 



Miért jó?
A gyermekeknek: A szülőknek: A pedagógusnak:

Önállóság technikai 
feltételeinek birtoklása a 
személyi és tárgyi 
környezetében

Bevontság, felelősség, 
együttműködés

Személyes pedagógiai 
kompetencia profil és 
ismeretanyag alakul

Szocializációs
készültség:biztonságérzet, 
Kivárások, késleltetések, 
sikerorientáltság, kudarctűrés

Rálátás az óvodai nevelésre: 
nyílt napok, közös 
programok,szülők mesejátéka, 
játszóházak,

Inspiráló helyzetek, 
amelyek mozgósítják a 
szakmai 
kompetenciákat

Megerősödnek erkölcsi és 
akarati tulajdonságaik, Váratlan 
helyzetekben az elvárt normák 
jegyében cselekednek

Nevelési helyzeteikben 
tanácsadás
FVH csoportunk közreműködése

Nyitottság, megújulás, 
önfejlődés,
Kapcsolatrendszere 
bővül

A megismerő folyamatok 
„készen állnak”

A gyermek fejlődésének 
nyomon követése

Pozitív visszajelzések, 
sikerélmény



Felhasznált szakirodalom:
• 363/2012.(XII.17.)Korm.r. Az óvodai nevelés országos alapprogramja
• A Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programja
• Ferenczné Teleky Éva: Az óvodai szocializáció - Az óvodáskor utolsó 

szakasza, 2005. és 2010.  
• Dr.Gósy Mária: Beszéd és óvoda, Nikol Gmk, 1997.
• www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag
• Varázsceruza szakmai program 2009.
• Tagintézményi „Fenntarthatósági beszámoló” 2017.(Szapáry utcai 

Tagintézmény)
• Tagintézményi jó gyakorlat megvalósítás 2018. (Zengő Tagintézmény)

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag


Minden csupa varázsceruza…

Szolnok Városi Óvodák

RELAXKUCKÓ



Szolnok Városi Óvodák



Szolnok Városi Óvodák

Névreszóló kedvesség egy barátnak Barátkereső játékok

EGYMÁSRA 
FIGYELÉS



Varázsceruza avató

Szolnok Városi Óvodák

JELVÉNYTŰZŐ

PRÓBATÉTEL 
CSAPATBAN

KATICA KATA 7. SZÜLETÉSNAPJA



Szolnok Városi Óvodák

SZÜRET ÉS VÁSÁR



Szolnok Városi Óvodák

Családi versenyjáték sorozat – TÖK jó dolgok!



Szolnok Városi ÓvodákSPORTVERSENYEK



Varázspötty gyűjtögetés: megbocsájtás, együttérzés, boldogság, 
barátság, szeretet

Szolnok Városi Óvodák



Szolnok Városi Óvodák

ÉLMÉNYEINKBŐL…



Szolnok Városi Óvodák

AKTÍV DÉLUTÁN



DIGITÁLIS ÉLMÉNYSZERZÉS

XILOFONKÖR

SZÍNHÁZI DÉLUTÁNOK



Szolnok Városi Óvodák

SZERETETTEL



A felvételeket a Szolnok Városi Óvodák Zengő Tagintézmény 
Katica csoportja készítette

Óvodapedagógusok: 
Kispálné Vattai Anikó
Varga-Rékasi Melinda

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

f.telekyeva@gmail.com


