
Kiemelt nevelési feladataink

„Az  oktatás  rendelkezésünkre  álló,  a  számunkra  leghatékonyabb  eszköz  arra,  hogy 
megfogalmazzuk a jövőt vagy nem véletlenül az oktatás és nevelés szerényebben vagy a kedvező 
áramlatokra kötve zátonyaikat megfelelően a jövő felé kormányozzuk.” (Jacques Dolors)

Óvodai nevelésünk fő  feladatait az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával egyetértésben a 
következőkkel egészítjük ki:

• Az egészséges életmód alakítása területén abból indulunk ki, hogy a test a Lélek temploma.
• Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosításánál a keresztyén erkölcsöt tartjuk szem előtt.
• Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósításánál a Biblia üzenetét is közvetítjük.

1. Az egészséges életmód alakítása

A feladat megvalósításánál hitvallásunk, hogy Isten minden létezőnek Istene és mindenkor gondja 
van teremtményeire.

• Az egészséges életvitel igényének kialakítása, a testi fejlődés biztosítása, a fizikai állapot 
védelme, edzése (egyéni és élet specifikus formálás).

• A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése.
• A személyiség intimitásának védelme.
• A harmonikus mozgás fejlesztése a szabadban, az udvaron.
• A szervezett mozgásfejlesztés, a mindennapos testmozgás szerepe.
• A tartásjavító és egyéb speciális prevenciós játékok (úszás, néptánc, terápiás mozgás).

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:

• Önállóan végzi a személyével kapcsolatos tisztálkodási, öltözködési teendőket. Ismeri és 
betartja a kulturált étkezés szabályait.

• Testben és lélekben egészséges, boldog, kiegyensúlyozott,  harmóniában él önmagával  és 
környezetével.

• A rendszeresen végzett tevékenységek hatására kiegyensúlyozottá, edzetté, testileg –lelkileg 
-szellemileg teherbíróvá, felkészültté válik az iskolai életre.

2. Az érzelmi nevelés

A keresztyén  nevelés  sajátossága  az,  hogy  a  cselekvés  normáit  kifejező  törvény  mindig  az 
evangéliummal együtt jelenjen meg.

Cél,  hogy  cselekvésünk  normáivá  „Krisztus  törvényei”  váljanak,  amelynek  őreá  való  önként, 
szívesen engedelmeskedünk. Így lesz az iránta és embertársaink iránt való szeretetünk a „törvény 
betöltése”. Az óvodás gyermek alapvető sajátossága a magatartás érzelmektől vezéreltsége.

• Szeretetteljes légkör kialakításával kedvező érzelmi hatás biztosítása.
• A keresztyén élet  vonzóvá tétele –az  óvodapedagógus személyén keresztül-  a gyermeki 

bizalom kiépítése a Mennyei Édesatya felé.
• A Biblia mindig az utánzás tanítási segédletével dolgozik. 
• A Biblia példaképeket mutat be és bátorít, hogy kövessük őket.
• Nevelünk annak tudatában, hogy a jövő nemzedék családjainak alapjait tesszük le. 



A család, mint mikro társadalmi környezet a gyermek életében az első és legnagyobb, legmélyebb 
hatást  gyakorló  közösség.  Meghatározó  a  személyiség,  a  magatartás,  viselkedéskultúra 
formálásában. Közös cél a családi és óvodai nevelés összehangolása.

Felnőtt - gyermek kapcsolatában

• a szereteten és kötödésen alapuló együttműködés kialakítása:
• az együttes ünneplés, jeles napok, születésnapok, színházlátogatás, kirándulás stb.
• közös készülődés a templomi alkalmakra.

Gyermek - gyermek kapcsolata során alakul ki a kicsikben

• az  alkalmazkodás,  a  társas  kapcsolatok  erkölcsi  normái,  az  érzelmi  alapokon  létrejövő 
kooperáció és kommunikáció.

• Az  életkori  sajátosságokat  tükröző  társas  együttélés  és  az  énkép  alakulása  folyamatos 
fejlődése.

A gyermek érzelem világát három fő színtéren fejlesztjük:

1. szociális  érzelmek:  együttérzés,  segítőkészség,  bizalom,  részvét,  örömszerzés,  bánat, 
fájdalomokozás felismerése, átélése.

2. esztétikai érzelmek: a szép iránti fogékonyság, a művészeti élmény befogadására való igény 
és  képesség  fejlesztése,  a  mese,  vers,  ének-zene,  énekes  játék,  rajzolás,  mintázás,  a 
környezet megismerésén keresztül.

3. erkölcsi érzelmek: igazságosság, lelkiismeretesség, felelősség érzésének megtapasztalása, az 
őszinteség, igazmondás-hazugsághoz való helyes viszony kialakítása.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:

• Megfelelő módon nyilvánítja ki érzelmeit.
• Örül a közösen elért sikereknek, és tud örülni mások sikerének.
• Igyekszik legyőzni a felmerülő akadályokat. Éretté válik az iskolába lépésre.

3. Az értelmi fejlesztés: 

Nevelés megvalósításánál a Biblia üzenetét is közvetítjük. Az értelem fejlesztése, mint ahogy a 
keresztyén nevelés szellemisége az óvodai nevelés egészét áthatja.

Cél: a gyermeket Istennel való kapcsolatra segíteni, a keresztyén hit elemeinek megismertetésével, 
érzelmi többletével.

Feladataink:

• Az óvodába lépéstől kezdve építünk a természetes kíváncsiságára, érdeklődésére.
• A változatos tevékenység során a gyermek pozitív érzelmi hatás alá kerül, és ez motiválja a 

cselekvés ismétlődésére is.
• A játék, a külső világ tevékeny megismerése, tapasztalatszerzést, rendszerezést tesz lehetővé 

s  közben  észrevétlenül  fejlődnek  különböző  képességeik,  mint  pl.  a  tér  -  idő  -  forma 
észlelés / érzékelés, vagy a beszéd, a beszédértés a hozzákapcsolódó nyelvi képességekkel 
együtt.


