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AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA

KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA

• 6 feladatellátási hely

• 27 óvodai csoport

• 5 jó gyakorlat

• 5 munkaközösség

• „Tiszta forrás” saját 

pedagógiai program



MI IS A HÁTRÁNYOS HELYZET?

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

67/A. §

(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 

esetében az alábbi körülmények közül egy 

fennáll:

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám 

alacsony iskolai végzettsége…

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám 

alacsony foglalkoztatottsága…

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete…



A GYAKORLATBAN MIRE GONDOLUNK?

„Rendelkezik papírral”

„Nincs papírja, mégis lehet HH?”

Családi háttér 

• csonka család okozta problémák

• iskolai végzettség                                           halmozódás   

• szociális, anyagi helyzet

Mára kiéleződött probléma

• 1920 és 1939 között születettek az ún. veteránok

• 1940 és 1959 között születettek a Baby boom-korszak emberei 

• 1960 és 1979 között születettek  az  X generáció

• 1980 és 1995 között születettek az Y generáció

• 1996 és 2007 között születettek a Z generáció

• 2007 után születettek az  Alfa generáció



„FÜRKÉSZ” PROGRAM BEMUTATÁSA

A tevékenység tartalma/témája

Változatos élménypedagógiai elemek alkalmazásával a velünk élő természeti 

környezet megismerése, megszerettetése. A „belső környezet” harmonikus 

egyensúlyának megteremtése. 

A tevékenység célja

A fenntarthatósághoz kapcsolódó kompetenciák, a holisztikus látásmód 

alapozása. A társas többletélmény pozitív hatásainak megélése. 

A szocializációs készségek, problémaérzékenység, az alkalmazkodás, 

elfogadás, együttműködés fontosságának erősítése a közös élmények, 

tevékenységek által.

A tevékenység feladatai …

Képesség- és készségfejlesztés

Szociális: másság elfogadása, tolerancia, kooperáció, 

problémaérzékenység, kapcsolatteremtő készség
A holisztikus szemléletmód alapján valljuk, hogy minden mindennel összefügg, tehát 

minden tevékenység komplex formában valósul meg az óvodai nevelés területein.



ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ MAGATARTÁS

• Változatos élménypedagógiai elemek            

alkalmazásával valósul meg a természet 

megismerése, az ökológiai szemléletformálás

• Alapozódik az esztétikai minőségek iránti 

érzékenység, a holisztikus látásmód, a 

környezettel való harmonikus együttélés a 

gyermekekben s közvetve a családokban is

• Helyszín: Helikon park - természetvédelmi terület

• Résztvevők: 120 fő gyermek, 

20  fő óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens

• Honnan indult, hol tart most

• Előkészület:   A „Fürkész” program anyagának  

összeállítása
- Jutalmak beszerzése, előkészítése

- A terep bejárása, ellenőrzése

- Időrend, eszközök, „Fürkész lapok”



1. ÁLLOMÁS

„Patakoló” – patakmosdató

• Helyszín megnevezése

• Patak megnevezése

• Cseppecske kalandja (történet fűzés)

• Élő-élettelen dolgok a patakban

• A víz mozgása- játék

• „Víz nélkül nincs élet?”

• Képmozaik

•Találós kérdések, szólások, mondások



2. ÁLLOMÁS 

„Csicsergő” – madárbarátkozó

Játékok:

• „Fülelő” pillanatok

• „Madárbemutatkozó”

• Kakukktojás kereső

• Sorba rendezés

• Az év madara

• Versek

• Dalok

• Madáretetés (ügyességi  játék)



3. ÁLLOMÁS

„Fák és lakóik”

• „Mi jut eszedbe róla?” (pl. fák, bokrok, 

virágok, madarak, lepkék, stb.)

• Légző gyakorlat

• „A fák születése”- játék

• Széljáték – elpusztult fák pótlásának    

fontossága

• „Keresd az összetartozókat, mondd meg 

nevüket!”

• Idős- fiatal

• Az év fája

• Memóriajáték a természet kincseiből

• A Fa (meseszövés)

• Találós kérdés

• Vershallgatás



A KÖRNYEZET, AZ ÉLŐ-ÉLETTELEN 

TERMÉSZET, AZ EMBER ALKOTTA VILÁG…

… a fejlődés, az emberformálás forrása

• Természet természete

fülhegyező út, madárhangverseny

madárbarátkozó, kincskereső út

• Környezet környezete 

kakukktojás - gyűjtő, a mi városunk

• Környezet természete

városi programok, színházlátogatás                                   

(alapítvány), gyermekkönyvtár, 

Balatoni Múzeum

• Természet környezete

patakmosdató, „udvaroló” program

„Kukatündér” program



MIKOR, HOGYAN, HOL SZERVEZHETŐ ?

• bármely témaköre az aktualitások, a helyi, 

környékbeli adottságok szem előtt tartásával 

bármikor szervezhető

• önálló élmény, tevékenységkör, témahét, 

projekt keretében is megvalósítható           

• tartalmi elemei az évek során, a Zöld óvodai 

értékek mentén, a prioritásoknak megfelelően 

alakíthatóak

• jól illeszthető bármely óvodai nevelési 

programhoz, bármely óvodai csoportban 

alkalmazható

• ahol a gyermekek számára lehetőség van a 

természetben való közvetlen 

tevékenykedésre

• ahol a környezeti nevelés iránt elkötelezett, 

természetszerető, a hátránykompenzációt 

rugalmasan alkalmazni tudó nevelőközösség 

működik



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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