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BEMUTATKOZÁS 

Óvodánk a Fejér megyei Enying kisvárosában 11 csoporttal egy székhelyen és három telephelyen működik.  
Nevelőtestületünk egy jól összeszokott, pedagógiai kérdésekben, döntésekben ideálisan együttműködő, 
nyitott, innovatív, stabil, rugalmas szervezet. Büszkék vagyunk arra, hogy innovatív szemléletünkkel, 
folyamatos képzésekkel lépést tartunk az óvodapedagógia töretlenfejlődésével, megújulásával, innovatív 
szemléletünkkel kezdeményezők vagyunk a korszerű pedagógiai módszerek kipróbálásában, 
bevezetésében. Az elmúlt években több olyan pályázatban is részt vettünk mely az infrastrukturális 
fejlesztéseken túl szakmai haladásra is lehetőséget adott, pedagógiai programunkhoz illeszkedve kiemelt 
nevelési céljaink elérését szolgálták. 
 
Óvodakép, küldetésünk 
 
Személyiség szabad kibontakoztatása 
Innovatív 
Rugalmas 
Otthonos 
Megértő 
Boldog 
Oldott 
Nyitott, környezettudatos 
Toleráns 
Ovó-védő 
Gazdag ismereteket nyújtó 
Aktív 
Tevékeny 
Óvodai légkör megteremtés 
 
 
 
 

Nevelési rendszerünk modellje 
 

 

 

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

1. Hagyományok és népi kismesterségek a népmesék tükrében 

Célja: Komplex nevelés megvalósítása, erkölcsi, szociális, érzelmi kompetenciák alakítása a népmesékkel 

és azok átfogó komplex lehetőségeivel, eszközeivel. 

 



OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE 

Olyan értékorientált nevelés biztosítása, amelynek tudatos alkalmazásával a magyarság-, illetve a 
szülőföldhöz való kötődés alapjait teremtjük meg. Néphagyományok, népszokások felelevenítésével 
komplex művészeti nevelési eszközökkel (népmesék, népi kismesterségek, népzene, néptánc) közvetítjük 
ezeket az értékeket. A szülőkkel, nagyszülőkkel való közös programok lehetőséget teremtenek arra, hogy 
ezeket az értékeket a családoknak is átadjuk. A feldolgozott népszokásokkal megéreztetjük a vidámságot, a 
különböző élethelyzetekből fakadó tevékenységeket. A különböző önkifejezési módok, technikák, népi 
kismesterségek megismerésével, népi gyermekjátékokkal, néptánc alaplépésekkel a népdalok, népmesék 
hallgatásával hozzájárulunk az óvodai nevelő, fejlesztő, gondozó munka fő céljának megvalósításához. 
Ajánljuk a terveket a hagyományok felelevenítésére, népi kismesterségek megismertetésére, és az óvoda 
külső kapcsolatainak kiépítésére.  A tevékenységek megtervezése komplex látásmódot igényel, csak ezen 
keresztül valósul meg a gyermekek komplex fejlesztése. A mesék, az alkalmazott technikák szabadon 
változtathatók. Az ajánlások mellé a tematikus tervezést is ajánljuk az óvodapedagógusok figyelmébe. Ez 
esetben lényeges szempont a mese kiválasztása és a hozzá kapcsolódó hagyomány. A tervezés menete: 

- Mese kiválasztása 
- Gyűjtőmunka: - meséhez illő néprajzi ismeretek, kifejezések 
- Népdalok, mondókák, népi gyermekjátékok 
- Természeti megfigyelések 
- Díszletek, bábokhoz eszközök, alapanyagok, szerszámok 
- Népi kismesterségek, régies tevékenységekhez szükséges eszközök, alapanyagok, 
szerszámok 

A témahét feldolgozásának időtartama átlagosan 1 hét. 4 témahét tevékenységei: 
 

Hagyományok Népmese 

1. Mihály-napi vásáros   Az aranyszőrű bárány 

2. Kukoricafosztás Az ördög meg a kanász 

3. Fonó   Az öreg halász és nagyravágyó 
felesége 

4. Szent György-napi kihajtás Csillagszemű juhász 

 

2. Egészségnevelés 

Célja: Egészségfejlesztési célunk, hogy minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, 
egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a mindennapokban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő 
tevékenységekben. 
Óvodai gyakorlatunkban az egészségnevelés széles körű területet ölel át, ezek közül a következőket 
szeretnénk megosztani: 

 
- Óvodakerti Jó gyakorlatok: Különböző kert típusok (fűszerkert, termőkert, raklapkert, gyermek-, madár-és 

rovarbarát kert) kialakításában, gondozásában, felhasználhatóságában való gyakorlati tanácsadás, 
személyiségfejlesztő hatásának bemutatása 

- Bozsik Intézményi Program bevezetésének lehetőségei óvodában. 
- Egészséghét, „Vöröskeresztes hét”, „Gabonák és magvak hete” komplex tevékenykedtetéseinek 

feldolgozása műhelymunkák keretében. 
- Zöld Jeles napok köré épülő projekthetek bemutatása: Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Föld Napja és a 

Madarak Fák Napja projekthetek 
- Fenntarthatósággal, környezetvédelemmel kapcsolatos intézményi kezdeményezések 

 
 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

Jó gyakorlataink bemutatásához, adaptálásához segédanyagot, tematikát, az adaptáláshoz személyes 
konzultációs lehetőséget, nevelőtestületnek szervezett előadás lehetőségét, a nyomon követést biztosítjuk. 
A segítséget igénybe vevő intézmények számára, konzultáció, műhelymunka, előadások, fórumok keretében 
szakmai támogatást nyújtunk Pedagógus-továbbképzésnek, szakmai programoknak, rendezvényeknek 
otthont adunk, a szükséges IKT eszközöket biztosítjuk.  


