
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptált program, melyet a Magyarországi Montessori Óvodai Program alapján,  
a helyi igényekhez, feltételekhez módosítva készített a nevelőtestület. 

 

Bábakalács 
Montessori 
Óvoda 

Pedagógiai 
program 

Vác, 2019. január  



 

2 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

I. BEVEZETÉS ............................................................................................................................................ 4 

1. TÖRVÉNYI HÁTTÉR ................................................................................................................................ 4 
2. A MONTESSORI-PEDAGÓGIA ................................................................................................................. 5 
3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA ............................................................................................................... 6 

3.1. Küldetésnyilatkozat ....................................................................................................................... 6 
3.2. Az intézmény adatai ...................................................................................................................... 6 
3.3. Óvodánk főbb céljai ...................................................................................................................... 7 

II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP ................................................................................................................... 8 

1. GYERMEKKÉPÜNK ................................................................................................................................. 8 
2. ÓVODAKÉPÜNK, ÓVODÁNK CÉLJAI ÉS ALAPELVEI ................................................................................. 8 

2.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja ........................................................................ 10 
2.2. Kisebbségi vagy más nemzetiségű gyermekek integrálása ........................................................ 10 
2.3. A gyermekek esélyegyenlősége ................................................................................................... 11 

III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI ................................................................................................... 12 

1. AZ ÓVODA NEVELÉSI KONCEPCIÓJA .................................................................................................... 12 
2. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS ............................................................................................... 12 

2.1. Általános vonatkozások .............................................................................................................. 12 
2.2. A környezettudatos magatartás megalapozása ......................................................................... 14 

3. AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS AZ ÉRTÉKORIENTÁLT NEVELÉS............................................................... 15 
4. AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS ........................................................................ 16 

IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE ................................................................................................. 18 

1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK, A MONTESSORI PEDAGÓGUS ......................................................................... 18 
2. TÁRGYI FELTÉTELEK - AZ ELŐKÉSZÍTETT KÖRNYEZET ........................................................................... 19 
3. SZERVEZETI ÉS IDŐKERETEK ................................................................................................................ 21 
4. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI .................................................................................................................... 23 

4.1. Kapcsolat a családdal.................................................................................................................. 23 
4.2. Kapcsolat az iskolával ................................................................................................................. 24 
4.3. Kapcsolat a közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel ............................................... 25 
4.4. Kapcsolat más óvodákkal, Montessori pedagógia szerint működő intézményekkel .................. 26 

V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI ............................ 27 

1. A JÁTÉK ................................................................................................................................................ 27 
1.1. A gyakorló játékok ...................................................................................................................... 27 
1.2. A konstrukciós játék .................................................................................................................... 28 
1.3. A szerepjáték ............................................................................................................................... 29 
1.4. Szabályjátékok és társasjátékok ................................................................................................. 29 
1.5. A fejlesztő játékok és a Montessori eszközök.............................................................................. 30 

2. GONDOZÁS, FELKÉSZÍTÉS A MINDENNAPI ÉLET FELADATAIRA, PRAKTIKUS TEVÉKENYSÉGTERÜLET... 32 
3. ISMERKEDÉS A VILÁGGAL, AZ ÉRZÉKELÉS FEJLESZTÉSE ....................................................................... 33 

3.1. A kiterjedés érzékelését fejlesztő eszközök ................................................................................. 35 
3.2. A színérzékelést fejlesztő eszközök.............................................................................................. 36 
3.3. A hallást fejlesztő eszközök ......................................................................................................... 36 
3.4. A tapintást fejlesztő eszközök ..................................................................................................... 36 
3.5. Ízérzékelést fejlesztő eszközök .................................................................................................... 37 
3.6. Szaglóérzékelést fejlesztő eszközök ............................................................................................ 37 
3.7. Súlyérzékelést fejlesztő eszközök ................................................................................................ 37 
3.8. Hőérzékelést fejlesztő eszközök .................................................................................................. 38 
3.9. Formaérzékelést fejlesztő eszközök ............................................................................................ 38 

4. ANYANYELVI ÉS IRODALMI NEVELÉS ................................................................................................... 38 
5. A MATEMATIKAI GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE ................................................................................... 43 



 

3 

 

6. A KOZMIKUS - KULTURÁLIS NEVELÉS ALAPJAI ..................................................................................... 46 
7. MŰVÉSZETI NEVELÉS ........................................................................................................................... 49 
8. ÉNEK - ZENEI NEVELÉS ......................................................................................................................... 50 
9. A MOZGÁSFEJLESZTÉS ......................................................................................................................... 51 
10. A CSENDJÁTÉK ................................................................................................................................. 52 

VII. A GYERMEK FEJLETTSÉGI SZINTJÉNEK MUTATÓI AZ ÓVODÁS KOR VÉGÉRE; AZ ISKOLAÉRETTSÉG 
ELÉRÉSÉNEK SEGÍTÉSE AZ ÓVODÁBAN ...................................................................................................... 54 

VI. INTEGRÁLT NEVELÉS ............................................................................................................................. 56 

VIII. GYERMEKVÉDELEM ............................................................................................................................. 57 

X. TERVEZÉS ................................................................................................................................................ 60 

XI. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS ................................................................................................................................ 61 

MONTESSORI ESZKÖZJEGYZÉK ................................................................................................................... 63 

IRODALOMJEGYZÉK .................................................................................................................................... 65 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK ............................................................................................................................ 66 

 



 

4 

 

I. BEVEZETÉS 

 

1. TÖRVÉNYI HÁTTÉR 
 

Pedagógiai programunk újragondolása a módosított Óvodai nevelés országos 

alapprogramjának iránymutatása, szellemisége, cél- és feladatrendszere alapján 

készült. A változtatásokat az Alapprogram módosítása, valamint a Bábakalács 

Montessori Óvoda sajátosságai tették szükségessé. 

 

A pedagógiai program az alábbi dokumentumokra épül:  

 Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 363/2012.(XII.17.) Korm. Rendelet 

 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 

 Az óvoda hatályos Alapító Okirata 

 Magyarországi Montessori Óvodai Program (1996) 
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2.  A MONTESSORI-PEDAGÓGIA 
 

Maria Montessori első intézménye 1907-ben nyílt meg Casa dei Bambini 

(Gyermekek Háza) néven Rómában. Három-négy éven belül elterjedt Nyugat-

Európában és röviddel utána az Egyesült Államokban. Néhány évtized múltán 

valamennyi kontinensen meghonosodott. A diktatúrákban mindenütt üldözött 

pedagógiai rendszert mindig szívesen fogadták azokban az országokban, ahol az 

emberi értékeket, a humanizmust, a demokráciát, a gyermek megbecsülését és a 

békére törekvést fontosnak tartották. 

Montessori pedagógiai rendszere rövidebb visszaeső szakasz után a 80-as évek 

óta reneszánszát éli szerte a világon. Ez azzal magyarázható, hogy korunkban a 

tudományok gyors fejlődése miatt nem a tudás mennyiségére kell a nevelésnek 

törekednie, hanem a személyiség formálására, az alapképességek, készségek 

fejlesztésére, mert ez alapozza meg a konvertibilis tudást. Maria Montessori 

pedagógiájának legjellemzőbb gondolata: "Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!" 

Montessori pedagógiai ma is élő, fejlődő rendszerét a Magyarországi Montessori 

Egyesület – a modern pedagógiai és pszichológiai eredmények figyelembe vételével –, 

a legjobb magyar óvodai hagyományok tiszteletben tartásával adaptálta óvodai 

programjában. 

Montessori pedagógiai rendszere alkalmazható a nevelés minden szintjén: 

bölcsödében, óvodában, általános és középiskolában, sőt még az egyetemen is.
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3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 
 

3.1. Küldetésnyilatkozat 

Minden gyermek adottságként rendelkezik a világ megismerésének igényével, 

cselekvési vággyal, ezek kibontakozását csak elő kell segíteni. Ezen hitvallás tükrében 

Montessori óvodapedagógusaink törekvése, hogy a mindennapi élet során akkor és 

annyi segítséget nyújtsanak, amikor és amennyire a gyermeknek szüksége van az 

önálló tevékenykedéshez, az önállóság, személyes szabadság kialakításához. Olyan 

helyet szeretnénk létrehozni, ahol a biztonságot adó családias légkörben gyermekeink 

megtapasztalhatják a világ felfedezésének, a feladatok önálló megoldásának örömét 

valamint a társas együttlét harmonikus formáit. Annak érdekében, hogy felnőttként 

gyermekeink is tiszteljék és óvják a természetet, aktív részvétellel, a természet 

megismertetésével és megszerettetésével kívánunk tenni. 

 

3.2. Az intézmény adatai 

Intézmény neve: Bábakalács Montessori Óvoda 

Intézmény székhelye: 2600 Vác, Nógrádi utca 1. 

Intézmény fenntartója: Körfény Nonprofit Közhasznú Kft. 

Fenntartó székhelye: 2600 Vác, Nógrádi utca 1. 

Intézmény alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás 

Intézmény elérhetőségei:   

Telefon: 70 / 3232 – 707  

 Email: korfeny@gmail.com, zsuzsannax@gmail.com  

 Honlap:  

Intézmény OM azonosítója: 201620 

Az óvodai csoportok száma: 2 vegyes életkorú csoport 

Az óvoda ellátási területe: Magyarország közigazgatási területe 

 

 

mailto:korfeny@gmail.com
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A Bábakalács Montessori Óvoda Vác deákvári részén található csendes, 

harmonikus környezetben. Az intézménynek helyt adó emeletes, kertes házban 2011 

szeptemberében egy csoport létesült, majd - a nagy érdeklődésre tekintettel - 2013 

szeptemberében még egy csoport indult. 

A kis létszámú, vegyes korosztályú csoportban lehetőség nyílik a személyes 

odafigyelésre és arra, hogy a kicsik és a nagyok egymástól tanulhassanak a játék során.  

A tárgyi környezet kialakításánál alapvető törekvésünk, hogy a gyermekeket egyszerű, 

természetes alapanyagú, gondosan készített tárgyak és játékok vegyék körül, 

környezetük esztétikusan kialakított, nyugalmat, rendet sugárzó és derűs legyen.  

 

3.3. Óvodánk főbb céljai 

- minden gyermek egyéniségként való kezelése, sajátos igényeinek feltérképezése 

- a természetes gyermeki kíváncsiság felkeltése és a tanulás iránti vágy játékos 

fejlesztése 

- elősegíteni a gyermekben a külvilág jelenségeinek megértését 

-  az önálló gondolkodás, felelősségteljes cselekvés és kreatív problémamegoldás 

kialakítása 

- a közös célok iránt érzékeny közösségi lény nevelése 

- a szűkebb és a tágabb társadalmi közösség iránti elkötelezettség kialakítása 

- a kulturális sokszínűség megismertetése a gyermekkel 

- a természet és a városi környezet iránti gondoskodás cselekvésközpontú 

fejlesztése 

- partneri viszony fenntartása a szülőkkel illetve a helyi társadalmi szervezetekkel 
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II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 

 

1. GYERMEKKÉPÜNK 

Minden egyes gyermek szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi 

személyiség és szociális lény egyszerre. Pedagógiánk, az óvodai környezet 

kialakításával és nevelői magatartásunk minden mozzanatával, az életkori 

sajátosságok, az egyéni szükségletek és különbözőségek figyelembevételével az egyedi 

gyermeki személyiség egészének fejlesztésére törekszik. 

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos 

törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások 

együttesen határozzák meg. Figyelembe vesszük, hogy a gyermeknek sajátos, 

életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Kiemelten 

fontosnak tartjuk, hogy a gyermeki személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket 

körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Óvodánkban az óvodai 

nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy 

egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön. A másság 

elfogadására nevelésben, a tolerancia fejlesztésében az óvodapedagógusi 

gondolkodás, attitűdök, és ezáltal a pedagógusi minták az elsődlegesek, amik nem 

adnak helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 

 

2. ÓVODAKÉPÜNK, ÓVODÁNK CÉLJAI ÉS ALAPELVEI 

Óvodánk nevelési célja, hogy elősegítse a gyermekek sokoldalú, harmonikus 

fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, az életkori és egyéni sajátosságok, 

valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. 

A Montessori pedagógia célkitűzése a nyugodt, békés légkörben, egymással 

toleráns, segítőkész, tevékeny gyermekek nevelése. A pedagógus magatartásával és a 

gyermekek köré gondosan előkészített környezettel biztosítja az egészséges életvitelt, 

a gyerekek szocializációját, képességeik differenciált fejlesztését, érzelmi világuk 

gazdagítását, a szép iránti vonzalmuk kialakítását. A gyermekek saját tapasztalatok 

alapján tesznek szert minél biztonságosabb alapvető ismeretre, problémamegoldó 
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gondolkodásra. Fontos, hogy örömet leljenek az ismeretszerzésben, a kreativitásban, 

önmaguk fejlesztésében. Ismerjék, szeressék és védjék a természetet. Vegyék észre 

mindenütt a szépet, tudjanak gyönyörködni a művészeti alkotásokban. 

A Montessori pedagógiában a külön-külön egyéniséggel rendelkező gyermekre 

irányul a pedagógus figyelme, és az egyénenként elfogadott, szeretett gyermekek 

alkotnak közösséget a pedagógus támogató, mintaadó segítségével. Érzi az egyén 

fontos szerepét társai között, ez önbizalmat ad és a közösség felé természetes 

gyermeki felelősségérzetet hoz létre. A kölcsönös megértés és szeretet, az interakciók, 

önmaguk és egymás megismerésének, közös élményeknek eredményeképpen alakul ki 

a harmonikus gyermekközösség.  

A szociális magatartás fejlesztésének érdekében a csoportszobában minden egyes 

Montessori eszközből csak egy van, hogy a gyermekek megtanulják egymást kivárni, a 

másik foglalatosságát tisztelni. A gyermek szabadon cselekedhet, tevékenykedhet, 

amíg nem zavarja, akadályozza társait tevékenységükben. Az agresszív viselkedés nem 

megengedett. Egymás eredményeinek örülni, egymásnak segíteni az óvodai élet során 

általános szokássá válik. A Montessori pedagógia célja az összetartozás, az egymásra 

figyelés, az önfegyelem és felelősségtudat fejlesztése. 

Az óvodában elsődleges feladatok közé tartozik az önállóság fejlesztése. Ezt 

szorgalmazzuk a mindennapi élet során, ezt segíti közvetlenül néhány Montessori 

eszköz alkalmazása és minden eszköz használatának a módja. A gyermekek saját 

tevékenységük által tanulnak, többnyire maguk önállóan javítják ki hibáikat. 

Önálló gondolkodásra, döntésre, választásra, önellenőrzésre, összefüggések 

felfedezésére nevel, a megfigyelés képességét fejleszti a Montessori eszközökkel való 

játék, tevékenykedés. Mindehhez kapcsolódik a beszédképesség fejlesztése és az írott 

nyelv megismerésének lehetősége. 

A munka szeretetét a szép munkaeszközök és az eredmények elismerése által 

fejlesztjük, a tanulás és tudás szeretetét pedig a sikerélményt és örömet hozó eszközök 

és játékszerek alkalmazásával, kérdéseik komoly megválaszolásával. 

Minden tevékenység során – mindig az aktuális lehetőségnek megfelelően – 

segítjük a gyermekek különböző adottságainak kibontakoztatását, lelki higiéniájának 

ápolását, érzelmi életének gazdagítását, egész személyiségének fejlesztését. 
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2.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja 

A Montessori rendszer, pedagógiai elveinek és eszközrendszerének köszönhetően, 

különösen alkalmas enyhén fogyatékos, sérült gyermekek fejlesztésére, nevelésére. 

Óvodánkban mozgássérült, hallássérült, gyengénlátó és autista gyermekek integrációja 

lehetséges – bizonyos megkötések betartásával. Minden esetben illetékes 

szakemberrel konzultálunk, hogy a fogyatékos, sérült gyermek fejlődése számára 

ígéretes-e normál fejlődésű gyermekek között nevelkedni. Mérlegelni kell, hogy az 

egészséges gyermekek nevelését nem hátráltatja-e az adott gyermek befogadása. A kis 

létszámra való tekintettel, csoportonként egy-egy sérült gyermeket fogadása 

lehetséges. A nevelés folyamatában a sérült gyermekkel foglalkozó szakemberrel 

együttműködünk. 

Az egészséges gyermekek nevelése szempontjából kedvező a fogyatékos gyermek 

integrálása, mert elfogadásával megtanulnak a mássággal együtt élni, értékeit 

felismerni és a közös élet, játék során megszeretni. Alkalmuk nyílik a segítségnyújtásra, 

az alkalmazkodásra, és toleráns, a másságot elfogadó, segítőkész gyermekekké, majd 

felnőttekké válnak. 

2.2. Kisebbségi vagy más nemzetiségű gyermekek integrálása 

A Montessori rendszer pedagógiai elvei megkönnyítik a más népcsoporthoz 

tartozó, kisebbségi, vagy idegen anyanyelvű gyermek integrálását. A másság 

elfogadása fontos az óvodában, ahol ezáltal megelőzhetjük az előítéletek kialakulását. 

Már egészen kis korban megtapasztalhatják, hogy minden gyermek értékeket hordoz, 

attól függetlenül, hogy milyen az etnikai hovatartozása, és minden gyermekben van 

valami szeretni való, mindenkitől lehet valamit tanulni. Ha kisebbséghez tartozó vagy 

más országból származó gyermek van csoportunkban, megismertetjük az adott 

gyermek kultúrájának értékeit a csoporttal, pl. ünnepek, szokások, népművészeti ágak, 

zene, tánc, mese stb. Ezáltal nő az adott gyermek önbecsülése és megbecsülése az 

egész csoportban. 
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2.3. A gyermekek esélyegyenlősége 

Az óvodánk a pedagógiai program megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít az 

egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének 

érvényesülését segítő intézkedésekre. Óvodánkban tilos a jogellenes elkülönítés 

minden formája.  

Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesítjük különösen  

- az óvodai nevelésbe történő bekapcsolódás feltételeinek 

meghatározásakor, a felvételi kérelmek elbírálásánál  

- az óvodai szabályrendszer megállapítása és a követelménytámasztás során 

c) a teljesítmények értékelésénél  

- az óvodai neveléshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és 

igénybevétele során  

- a különböző juttatásokhoz való hozzáférés során  

- az óvodai nevelésben való részvétellel összefüggő jogviszony 

megszüntetése során  

Intézményünk éves munkatervében tervezi az esélyegyenlőségi terv megvalósítását 

segítő konkrét feladatokat, melyben jelöli a felelősöket és a határidőket. Év végi 

beszámolójában pedig értékeli azok megvalósulását, a szükséges korrekciókat 

megteszi. 
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III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

 

1. AZ ÓVODA NEVELÉSI KONCEPCIÓJA 

 

A Montessori pedagógia alapja a gyermekbe vetett bizalom.  A gyermekben 

megvan a cselekvésnek és a világ megismerésének a vágya. 

Montessori meggyőződése, hogy a gyermek saját tevékenysége, saját 

tapasztalatai által tanul. Itt nemcsak ismeretszerzésre kell gondolnunk, hanem 

szociális tanulásra is. A gyermekek a gyakorlatban sajátítják el az együttélés, az 

egészséges életmód, a környezet védelmének a szabályait, a jó szokásokat, a rend 

szeretetét. Fontos a gyermek függetlenségének biztosítása. Ez csak akkor lehetséges, 

ha megtanulja önmagát ellátni.  

 

2. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS 

2.1. Általános vonatkozások 

Az egészséges életmódra nevelés áthatja az óvodai élet valamennyi mozzanatát. 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a 

gyermek testi fejlődésének elősegítése, lelki jóllétének megőrzése ebben az 

életkorban kiemelt jelentőségű. 

Figyelembe véve a kis gyermekek mozgásigényét, lehetővé tesszük, hogy 

óvodásaink a különböző tevékenységeket a számukra legkellemesebb testhelyzetben 

végezzék. Pl. rajzolhatnak, rakosgathatnak, könyveket nézegethetnek guggolva, fekve 

stb. Nem kell sokáig egy helyben vagy szótlanul lenniük, bármikor helyet 

változtathatnak, beszélgethetnek.  

Megtanítjuk a gyerekeket, társaikat nem zavarva beszélni, a bútorokat vagy egyéb 

tárgyakat minél kisebb zajjal helyükről elmozdítani. Ezzel elérjük, hogy ne terhelje a 

gyermekeket felesleges zajártalom. Az óvoda dolgozói is mindig nyugodt hangnemben 

szólnak mindenkihez. A Montessori légkör csendesebb, pozitív, tevékenységre 

ösztönző, ezzel kedvez az érzékenyebb, szenzitívebb idegrendszerű gyermekeknek is. 

Megszoktatjuk a gyermekeket, hogy ha a kezük piszkos lesz, maguktól menjenek 

kezet mosni, valamint minden WC-használat után és étkezés előtt, után. A gondozás 
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folyamán nagyon fontos Montessori önállóságra neveléssel kapcsolatos elveinek 

követése, a segítségnyújtás megfelelő időpontja és mértéke. Észre vesszük a 

gyermekek legkisebb fejlődését, sikerét ezen a téren is, és együtt örülünk velük. 

A mindennapi élet – így az egészséges életmódra nevelés – során is be kell 

tartanunk Montessori bemutatásra vonatkozó elveit: pl. a kézmosást, a kabát 

begombolását kidolgozott, szép, lassú mozdulatokkal és kevés szóval mutatjuk be. Ha 

egy gyermek valamit nem jól csinál, nem marasztaljuk el, hanem az ügyetlenül végzett 

műveletet újra bemutatjuk. 

Montessori sajátos eszközöket dolgozott ki az öltözködés mozzanatainak játékos 

elsajátítására: a gombolás, fűzés, kötés, stb. gyakorlását lehetővé tevő öltöztető 

kereteket. Ezekkel játékosan ügyesítik kezüket és tanulnak meg önállóan öltözködni. 

Az egészséges életmódra nevelésnek fontos része a helyes és kulturált étkezés. 

Biztosítjuk a tányérváltást, a megfelelő evőeszközöket, szalvétát, az ízléses terítést. 

Terítésnél és tálalásnál alkalmazzuk az önkiszolgálást illetve a napos rendszert. Az 

étkezések során az óvodapedagógus mindig figyeli minden egyes gyermek 

fogyasztását. Észreveszi a gyermekek különböző adottságait, ízlését, adott állapotát. A 

gyermekeket megszoktatjuk arra, hogy egyszerre csak kis mennyiséget tálaljanak vagy 

vegyenek a tálból. Nem kell minden gyermeknek ugyannyit enni. Sose kényszerítjük a 

gyermekeket valaminek az elfogyasztására. A gyermekek az óvodában bármikor 

ihatnak vizet, illetve figyelünk rá, hogy a nap során kellő mennyiségű folyadékot 

fogyasszanak. Az étkezés esztétikája és hangulata, az óvodapedagógus példamutatása 

növeli az evés élvezetét. Törekszünk a gyerekek vitamindús, kellő mennyiségű 

zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket tartalmazó, cukor-, só- és zsírszegény egészséges 

étkeztetésére. Főétkezés után gondot fordítunk a helyes fogápolásra, annak fokozatos 

elsajátításra. 

 Az óvodás gyermekek alvásigénye nagyon különböző. Ebéd után minden gyermek 

lefekszik, de aki nem tud aludni – fekve vagy a fekhelyet elhagyva – nézegethet 

könyvet, vagy csendben tevékenykedhet, játszhat. A délutáni pihenés szükséges a 

gyermekek egészséges fejlődéséhez, idegrendszeri érésükhöz. 

Az évszaknak és időjárásnak megfelelően a gyermekek minél több időt töltenek 

szabad levegőn. Figyelünk arra, hogy az időjárásnak megfelelően legyenek öltözve és 
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öltözetük a szabad mozgásban ne akadályozza őket. Gondoskodunk arról, hogy 

óvodásaink a szabadban minél többet mozogjanak és idejüket egészséges játékkal vagy 

egyéb hasznos tevékenységgel töltsék. 

Törekszünk arra, hogy, a játszóudvaron való mindennapi időtöltésen kívül, a 

gyermekek rendszeresen töltsenek időt a természetben, aminek érdekében kisebb 

kirándulásokat, túrákat, tanösvény látogatást, stb. szervezünk.   

Biztosítjuk a mindennapos testnevelést az udvari időben és egyszer hetente a 

testnevelés foglalkozás megtartását. 

Figyelemmel kísérjük a gyermekek minden megnyilvánulását és a betegség 

legkisebb jelére megtesszük a megfelelő intézkedéseket. 

2.2. A környezettudatos magatartás megalapozása  

Óvodánk, a Montessori szemlélet legfontosabb alapelve, a „szeretet pedagógiája” 

szerint éli a mindennapjait. Minden tudásunkkal, erőnkkel és a gyerekek köré emelt 

környezettel, egymás, és az őket körülvevő tágabb környezet szeretetét tanítjuk. Ebből 

következik, hogy a környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája kiemelt 

szerepet kap óvodánkban, fontos feladatunknak tekintjük, hogy a gyerekek és a 

családjaik életében mindennapos legyen a környezettudatosság és a fenntarthatóság. 

Példamutatással, környezettudatos tapasztalatszerzést támogató játékokkal, 

élményekkel segítjük, környezeti nevelést szolgáló projektekkel mélyítjük el és 

alapozzuk meg a gyermekek környezettudatos magatartását. 

A csoportszobákban található természetsarok, ahol a gyermekek segítenek az 

állatok – jelen esetben halak – gondozásában, etetésében. A gyermekek 

közreműködésével gondozzuk a csoportszoba és az udvar növényeit is. A kertben 

óvodai projekt keretében komposztálót építettünk, ami napi használatban van, 

továbbá egy bogárszállót hoztunk létre, amit szívesen vizsgálgatnak a gyerekek az 

udvari idő alatt. Vizuális tevékenységeinkben, ha lehet, újrahasznált természetes 

anyagú hulladékokat is feldolgozunk, új funkciót adunk nekik, a kreatív szabad alkotás 

alapanyagaiként is felhasználjuk. A csoportszobákban szelektíven gyűjtjük a keletkező 

hulladékot, megtanítjuk a gyerekeknek a hulladékcsökkentés módjait. Kézmosó- és 

tisztítószereinket, az óvoda által használt egyéb higiéniás termékeket – a szükséges 

előírásokat betartva – minél inkább természetbarát, biológiailag lebomló szerekre, 
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termékekre cseréltük. A gyerekek figyelmét felhívjuk a víz- és energiatakarékosság 

fontosságára, beszélgetünk az alternatív energiaforrásokról, játékokat készítünk pl. a 

napenergia megtapasztalásához.  

A Montessori pedagógia öt tevékenységterülete közül talán a legösszetettebb és 

szerteágazóbb a minket körülvevő világot feltérképező és felfedező kozmikus vagy 

kulturális nevelés, azaz a természetrajzi, földrajzi, biológiai és társadalmi ismereteket 

megalapozó fejlesztési terület, amely szerves részét képzi az óvoda környezeti 

nevelésének. A terület részletes kifejtése Az óvodai élet tevékenységi formáiról szóló 

részben található. 

3. AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS AZ ÉRTÉKORIENTÁLT NEVELÉS 

Mindig az egész személyiség fejlesztésére törekszünk. Ezen belül legfontosabb 

feladat az érzelmi nevelés, elsősorban: a szeretet. A szeretet a kölcsönös érintkezésen 

belül és a mindennapi élet során alakul ki. A pedagógus segítőtársa a gyermeknek. 

Elsősorban megfigyel és segít, mindig akkor és annyit, amennyire szükség van. Minden 

egyes gyermeknek éreznie kell, hogy a pedagógus ott van a háttérben, bármikor 

fordulhat hozzá. Megvédi játékának, foglalkozásának nyugalmát. Segít abban is, hogy 

más gyermektől segítséget kapjon. 

A gyerekek megszokják, hogy ne zavarják egymást, segítsenek társaiknak. 

Megtanulják a problémák békés megoldását, egymás másságának megértését, 

értékeinek megbecsülését, esetleges gyengeségeik elfogadását, elnézését.   

Az óvoda életét áthatja a szépség és a szeretet. Montessori megfogalmazásában a 

szeretet a kreativitás forrása. Kreativitáson nemcsak valami újnak a létrehozását érti, 

hanem minden érdeklődéssel, buzgalommal, odafigyeléssel végzett tevékenységet. 

Ugyanakkor a szépség szeretete fejleszti a személyiséget és motiválja a 

cselekedeteket.  

A gyermek környezetében legyen minden esztétikus, mert a szép tárgyaknak 

felszólító jellegük van. Megtanulnak a tárgyakkal, a játékszerekkel kíméletesen, 

óvatosan bánni, megcsodálni a természet minden szépségét. Megtanulják észrevenni a 

sokféle hangot és az erős zörejeket, a bennünket körülvevő világ színárnyalatainak 

sokféleségét és szépségét. 
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Az óvodáskorú gyermekek egyik legjellemzőbb sajátossága az érzelemvezéreltség. 

Óvodánkban elengedhetetlen, hogy a gyermekeket érzelmi biztonság, állandó 

értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.  

Fontos, hogy már az óvodába lépésekor a gyermeket kedvező érzelmi hatások érjék és 

hogy az óvoda alkalmazottai és a gyermekek közötti kapcsolatot pozitív attitűd, 

érzelmi töltés jellemezze. Az óvodapedagógusok és az óvoda alkalmazottainak 

kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű szerepet tölt be a 

gyermekek számára. 

Segítjük a gyermekek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, 

éntudatának alakulását, ugyanakkor teret engedünk önkifejező törekvéseiknek. A 

szocializáció szempontjából meghatározóak a közös élményeken alapuló 

tevékenységek. 

Az óvodánk a gyermekek nyitottságára épít, és ezáltal segíti a gyermekeket, 

hogy megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitástudat, 

a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való 

kötődés alapja, hogy rá tudjanak csodálkozni a természetben, az emberi környezetben 

megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 

4. AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS 

Óvodánkban az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében 

megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző 

formáinak alakítása - beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel 

- az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van.  

Általánosan elfogadott nézet, hogy a kisgyermek legfontosabb tevékenysége a 

játék. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a gyermekek nagyon örülnek, ha valamit 

megtanulnak vagy "igazi" munkát végezhetnek, "dolgozhatnak." Az önállóan elvégzett 

munkálatok, tevékenységek sikerélményt, örömöt okoznak, miközben fejlesztik 

önállóságukat, feladat- és kötelességtudatukat, kitartásukat, állhatatosságukat. 

Az ismeretszerzés is örömet szerez. A Montessori pedagógiában a tudás forrása 

nem a pedagógus, hanem a gyermek tevékenysége során szerzett tapasztalat. A 

gyermekeket megfigyelve, megismerve pedagógiai tudatossággal olyan környezetet 
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kell kialakítani a gyermek körül, amelynek felszereltsége biztosítja a gyermek örömteli 

játékát, fejlesztését, ismeretszerzését szabadon választott tevékenység által.  

Montessori, figyelembe véve a kisgyermek érdeklődését, felfedezési vágyát, olyan 

eszközöket dolgozott ki számukra, amelyek könnyebbé teszik a dolgok 

tulajdonságainak megismerését. Az eszközökkel folytatott manipulálás egyidejűleg 

biztosítja minden egyes gyermek számára a felfedezés örömét, a gondolkodási 

műveletek gyakorlását, eljutását a problémák gyakorlati megoldásától az elvont 

összefüggések megértéséig. Előkészíti a kezet a finommotorika fejlesztésével az írásra. 

 Az óvodásoknak nemcsak játékra van igényük, hanem sok egyéb foglalatosságra 

is. Ugyanakkor játék közben, játék által is tanulnak, dolgoznak, problémákat oldanak 

meg, magatartásformákat, felnőtt szerepeket gyakorolnak, megtanulnak irányítani, 

egymáshoz alkalmazkodni, fejlődik beszédképességük, figyelmük, emlékezetük, 

képzeletük, stb. Valójában a kis gyermekek életében a játék, a munka és a tanulás nem 

egymástól különálló folyamatok vagy tevékenységek. Játék által is tanulnak, munka 

közben is játszanak, sőt a munkát és a tanulást is legtöbbször játékként élik meg. A 

pedagógus feladata, hogy figyeljen, segítsen játékban, munkában, tanulásban 

egyaránt. Törekedjen a gyermek adottságainak kibontakoztatására. 

A megfigyelés állandó készenlétet jelent, amely által minden egyes gyermek 

folyamatosan megtapasztalja a pedagógus szeretetét, figyelmét, és amelynek 

segítségével a pedagógus pedig megismeri a gyermek hajlamait, kialakítja közvetlen 

pedagógiai feladatait. 

A pedagógus minden egyes gyermek teljesítményét saját előző teljesítményéhez 

méri és értékeli. Nem az eredmény a fontos, hanem az igyekezet, a tevékenység. Így a 

gyermekeknek nem lesznek kudarcélményeik és már az óvodások is átveszik 

pedagógusuk értékelését. 
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IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

 

Montessori pedagógiájában kulcsfontosságú szerepet kap a gyermek tárgyi és 

személyi környezete. A gyermek a környezete segítségével bontakoztatja ki 

személyiségét, fejleszti készségeit, ezért lényeges a gyermeket nevelő Montessori 

pedagógus attitűdjét és szerepét, illetve a pedagógus által a gyermek számára 

gondosan előkészített környezetet. 

1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK, A MONTESSORI PEDAGÓGUS 

Mivel egész napos nyitva tartással működik az óvoda, minden csoportban két 

óvodapedagógus és egy dajka dolgozik.  Óvodapedagógusaink Montessori pedagógiai 

képzésen vettek részt.  

A Montessori pedagógus feladata a gyermekek megfigyelése, valamint számukra 

egyéni igényeik, érdeklődésük és képességeik szerinti előkészített környezet 

létrehozása és gondozása. Ahhoz, hogy a környezet valóban az adott csoportot 

szolgálja, a pedagógusnak ismernie kell a gyermekek személyiségét, érdeklődését, 

képességeit. A pedagógus egyénenként követi a gyerekeket, készül és elindítja a 

tevékenységet, mozgásba hozza a cselekvő, felfedező, tanuló vagy elmélyítő 

tevékenykedést. Máskor csak nyugodt jelenlétével hat, érzelmi biztonságot nyújt, 

passzívan a háttérben maradva megfigyel. A Montessori pedagógusnak tudnia, éreznie 

kell, hogy mikor és mennyi segítséget nyújtson, illetve mikor és kinek milyen 

játékeszközt mutasson be. 

„(…) egy új művészetet kell megtanulnia, azt hogy a gyermek segítőtársa és vezetője 

legyen az új környezetben, és elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz, amelyekre akkori 

fejlődési fokán szüksége van.” (Montessori) 

A Montessori pedagógia varázsa és eredményessége az egyénre szabott, érzékeny 

pedagógiai munkán múlik. A pedagógus minden gyermeket egyénenként követ, 

legfontosabb feladata a tudatos megfigyelés, majd egyenként vagy mikrocsoportokban 

foglalkozik a gyermekekkel. Van lehetősége a gyermek kiemelkedő adottságait 

észrevenni és támogatni, illetve megsegíteni, ha nehézségei vannak, ezért 

tehetséggondozásra és fejlesztésre is van alkalma. 
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Ha egy gyermek elmélyülten játszik, a pedagógus feladata, hogy megvédje az 

elmélyülést. Ilyenkor ő sem szakítja meg a gyerek tevékenységét, még dicsérettel, 

bíztatással sem, mert akkor a gyermek kieshet a tökéletes élmény, a flow állapotából, 

a tevékenység folyamata megszakadhat. 

A Montessori pedagógus olyan, mint egy jó mentor. Nem jutalmaz és büntet, hanem 

vezet és támogat. A gyermeknek a tevékenység öröme ad jutalmat és viszi az új 

felfedezések, kihívások felé. A pedagógus, mivel jól ismeri a gyermeket, a gyermeket a 

számára megfelelő kihívások elé állítja, így támogatja fejlődését. 

2. TÁRGYI FELTÉTELEK - AZ ELŐKÉSZÍTETT KÖRNYEZET 

„A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára 

hagyjuk a gyermeket, hanem azt, hogy segítő szeretettel emeljük köréje a megfelelő 

környezetet. Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van 

szükség a felnőtt részéről.” (Montessori) 

A csoportszobák berendezése Maria Montessori pedagógiájából eredően: 

gyermekméretű bútorok, nyitott polcok, élősarok, olvasó sarok, gyermekméretű 

eszközök az önellátáshoz, takarításhoz, állat- és növénygondozáshoz, kertészkedéshez.  

A játék- és eszközválasztásnál irányító szempont a természetes alapanyag, az 

igényes, esztétikus, időtálló kivitelezés. Óvodánk rendelkezik az óvodás korosztálynak 

szánt Montessori játékeszközök túlnyomó többségével.  

Montessori nevelésében rendkívül fontos szerepe van a környezetnek. Elsődleges 

és általános követelmény, hogy az eszközök és játékok a gyermekek számára elérhető 

helyen legyenek. Ugyancsak általános követelmény, hogy a csoportszoba szép legyen, 

mert a szépség derűt sugároz. A gyermekek által használt eszközök, játékszerek, 

tárgyak esztétikus összbenyomást keltsenek. A szoba legyen világos, szépen 

elhelyezett dísznövényekkel, akváriummal, esetleg terráriummal. 

A gyermekek köré olyan környezetet kell teremteni, ami számukra a 

legmegfelelőbb, komplex módon szolgálja fejlődésüket. A Montessori környezet nem 

egyszerűen a gyermekekért van, hanem a gyermekeké. Esztétikus, gyermekméretű 

berendezési tárgyait a gyermekek nem csak használják, hanem rendben tartják, 

vigyáznak rá és ápolják is. A csoportszoba az önállóságra való nevelés elvének 
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megfelelően van berendezve, hogy minél több tevékenységet maguk is el tudjanak 

végezni.  

A játék- és a tevékenységek eszközei területenként, alacsony, nyitott polcokon 

gondosan összekészítve vannak elhelyezve, ahonnan a gyermek a szabad játék 

idejében bármikor előveheti, kedve szerint addig „dolgozhat”, játszat vele, ameddig 

szeretne, majd ő is gondosan visszateszi a helyére. Az eszközöknek állandó helye van, 

a gyermek tudja, hogy hol keresse és hova tegye vissza. A teremben minden 

játékeszközből csak egy található, de a csoportszobában közel 200 tevékenység 

végezhető. Ez segít a gyermeknek abban, hogy tevékenységeit megtervezze, választani 

tudjon, és ha más játszik a kívánt eszközzel, késleltessen vagy kooperáljon.  

A csoportszobában több kisebb asztal található, de biztosítunk szabad területet is, 

ahová a gyermekek kis szőnyegeiket letehetik, ha a földön akarnak játszani. A 

gyermekek a polcokról választanak játékot, és asztalon vagy játszószőnyegen 

tevékenykednek vele. A játszószőnyeg használata Montessori sajátosság. A szőnyeg 

annak a gyermeknek, aki elővette, saját személyes játékterülete, ezt a területet társai 

tiszteletben tartják, mint ahogy a rajta elhelyezett játékeszközt is. A szőnyeg 

használója játékába befogadhatja társát, de ha nem szeretné, egyedül is 

tevékenykedhet. 

Ugyancsak nyitott polcon tartjuk a kreatív tevékenykedéshez használatos, a 

rajzoláshoz, festéshez, mintázáshoz, formáláshoz szükséges eszközöket. Minden 

gyermeknek van elérhető helyen saját fiókja, – jellel és névvel ellátva – amelyekbe 

rajzaikat, egyéb alkotásaikat és kincseiket helyezhetik. 

Csoportszobáink tágasak, harmonikusan berendezettek, lehetőséget biztosítanak 

az elmélyült játékhoz. A térben nemcsak játék, hanem valódi tevékenység is zajlik. 

Nem eljátsszák, hogy süteményt sütnek, gyümölcsöt vágnak, csavaroznak, takarítanak 

stb., hanem ténylegesen végzik ezeket a tevékenységeket. Ezért szokták a Montessori 

játékot munkának is nevezni, a gyerekek pedig büszkék a munkájukra. 

A falak nem túldíszítettek, hogy ne vonják el feleslegesen a figyelmet, viszont a 

gyermekek szemének megfelelő magasságban a gyermekek munkáit, valamint szép 

képeket, illusztrációkat helyezünk el. A falra nagy számjegyű órát helyezünk. Ez 
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mutatja mindenkor a pontos időt. A gyermekek által beállítható naptár, időjárás- és 

napostábla, sem maradhat el.  

A hangulatos pihenő- vagy könyvsarokban alacsony könyvbemutató polcra 

helyezzük a könyveket előtte kis szőnyeggel, párnákkal, ahol a gyermek előveheti és 

nézegetheti, olvashatja a könyveket, vagy akár ledőlhet a párnákra, ha fáradt. 

A játékeszközök tevékenységterületenként más-más helyen találhatóak a 

szobában. Az egymásra épülő játékok (pl. matematika eszközei) az egymásra épülés 

sorrendjében balról jobbra vannak elhelyezve a polcon. Ugyanígy egyes 

tevékenységeket a pedagógus úgy készít elő, hogy ha több fázisból áll, a fázisokat 

balról jobbra történő sorrendbe lehessen elvégezni. Ez az írás-olvasás irányának 

tudatos előkészítését és megerősítését szolgálja. 

A szobában elhelyezett minden tárgy gondosan kiválasztott, esztétikus, ha lehet 

természetes anyagú, hogy a gyermekeknek hívogató legyen, és szívesen használják. 

Montessori környezetben vannak szép, törékeny tárgyak is, ezek használatára és 

megóvására a gyermekek belülről jövő módon ügyelnek. Ha mégis összetörik valami, 

az a gyermek számára tapasztalat, egyfajta önellenőrzés, legközelebb belső 

indítatásból jobban fog figyelni mozdulataira. 

3. SZERVEZETI ÉS IDŐKERETEK 

Óvodánkban vegyes életkorú csoportok működnek. Montessori meggyőzően 

bizonyítja, hogy ez a szervezési forma a legkedvezőbb a gyermekek nevelése, 

fejlesztése szempontjából. A kisebb gyermekek tanulnak a nagyobbaktól, a nagyobbak 

pedig, tanítva a kisebbeket, megmutatva ezt-azt, felelnek kérdéseikre, ezáltal 

tudatosulnak ismereteik. Sokkal több interakcióra, szociális kapcsolatra, 

kommunikációra nyújt lehetőséget a vegyes korcsoport, mint az azonos korú 

gyermekek csoportja. Fejleszti a segítőkészséget, a beszédfejlődést, a másság 

elfogadását. Mivel minden gyermek másképp fejlődik, nem tűnik fel, ha valamelyik 

gyermek lassabban vagy más ütemben fejlődik, nem okoz kudarcélményt, illetve 

kevésbé alakul ki öncélú rivalizálás, mint a kizárólag azonos korú csoportban. Azokat a 

gyermekeket pedig, akik valamilyen területen korukat meghaladó ütemben fejlődnek, 

előrehaladásukban segíthetjük, nincs gátja, felső határa fejlődésüknek. 
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 A gyermekek életrendjében dominál a játék és a szabad tevékenység, ebbe 

épülnek be a mindennapi élet munkamozzanatai. 

A gyermekek, a szülők munkakörülményeinek megfelelően, különböző 

időpontokban érkeznek az óvodába, ám minden gyermek javát szolgálja, ha az első 

közös tevékenységek idejére már megérkezik. A nyitva tartás teljes idejére biztosítunk 

szakszerű pedagógiai felügyeletet. 

Csoportjainkban a reggeli - az adott csoport igényeinek, megérkezési idejüknek 

megfelelően - lehet csoportos vagy folyamatos. Érkezéstől a reggeliig, majd azt 

követően szabadon választott tevékenység illetve játék folyik. A benti játékidőt a 

köridő zárja, amely nevét onnan kapta, hogy ilyenkor a gyermekek és az 

óvodapedagógusok közösen egy körbe ülnek le. A köridő alkalmat nyújt a közös 

beszélgetésre, közösségépítő játékok erejének átélésére. A gyermekek 

megtapasztalják és megtanulják a közös beszélgetés, játszás szabályait, kereteit. Átélik 

a közösség megtartó, bátorító, szerető, elfogadó erejét. Magukon érezhetik mások 

figyelmét és elsajátítják az egymásra figyelés képességét. A köridő nem olyan, mint egy 

frontális foglalkozás, nem történik közben tudásátadás, hiszen a csoport tagjai más-

más életkorúak és adottságúak, máshol tart érdeklődésük. Közösségi, frontális jellege 

viszont segít felkészülni abban az esetben, ha valaki nem Montessori szellemiségű 

intézményben folytatja tanulmányait, a hagyományos oktatási rendszer által 

megkövetelt frontális figyelemre. A köridőkben kap helyet a mesehallgatás, a közös 

éneklés, énekes játékok, körjátékok játszása, a mozgásfoglalkozás életkori- és 

képességszerinti csoportbontásban, valamint a közös csendjáték és vonalon járás 

tevékenysége. A köridőt gyümölcsfogyasztás, majd udvari játék követi. A mindennapos 

testnevelés megtartásáról az udvaron töltött idő alatt gondoskodunk az időjárásnak és 

az évszaknak megfelelően. 

A szabad levegőn töltött időszak után az ebéddel folytatódik a napirend, amit 

meseolvasás, majd a csendes pihenő, alvás időszaka követ. 

Délután ismét játék, mese, szabadon választott tevékenység következik. Ha az 

időjárás lehetővé teszi, akkor ez gyakran a szabadban történik. 
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Tevékenységek napi időbeni megoszlása 

  

Tevékenységek 

 időtartama 

Késő tavasszal, 

nyáron, kora ősszel 

Késő ősszel, télen, 

kora tavasszal 

Játék, szabadon választott tevékenység, kb. 6 óra kb. 5 óra 

Köridő 10 -20 perc 10 -20 perc 

Előkészület az étkezésekhez, étkezések, 

mindennapi testnevelés, öltözködés és 

egyéb gondozási teendők 

 

1, 5 óra 

 

2 óra 

Pihenés 1 - 2 óra 1 - 2 óra 

 (igényektől függően) 

 

A közös tevékenységekről csoportnaplót vezetünk, amelybe folyamatosan 

bejegyezzük az eseményeket, tevékenységeket. 

 

4. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

4.1. Kapcsolat a családdal 

Az óvodai nevelés folyamatában a családdal igyekszünk szoros kapcsolatot kialakítani. 

Az óvodaválasztás időszakában tájékoztatjuk a szülőket a Montessori rendszer 

sajátosságairól, a vegyes csoport előnyeiről. Az érdeklődő családokkal egy ismerkedő 

délutánon találkozunk, ahol a kisgyerek megismerkedhet az óvodai csoportszobával, a 

pedagógussal és a játékeszközökkel. A szülők kötetlen beszélgetés formájában 

tájékozódhatnak az óvoda sajátosságairól, szokásairól.  

Az óvodát kezdő kisgyerekeket családlátogatás keretében meglátogatják a 

pedagógusok, erősítve ezzel is a személyes kötődés kialakulását. 

Szülői értekezleten ismertetjük a Montessori pedagógia alapelveit és gyakorlatát, a 

családi környezetben való alkalmazás lehetőségét és annak jótékony hatásait. Ha 

kívánják, a szülők számára lehetővé tesszük, hogy az eszközöket kézbe vehessék és 

ismerkedjenek funkcióikkal. A nevelési év során több alkalmat teremtünk arra, hogy a 
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szülők a módszerrel ismerkedhessenek. A Montessori pedagógia alaposabb 

megismerésével még jobban megérthetik gyermekük kíváncsiságát a világ dolgai iránt 

és feltehetően még nagyobb türelemmel fognak kifogyhatatlan kérdéseikre válaszolni. 

Törekszünk arra, hogy folyamatos és zavartalan legyen az információáramlás a család 

és az óvoda között. A folyamatos kölcsönös információ, az állandó, rendszeres 

kontaktus nemcsak biztonságot jelent szülőnek, pedagógusnak egyaránt, hanem 

hozzájárul a gyermek egészséges fejlődéséhez. Ennek érdekében nemcsak a fogadó 

órákon mondhatják el a szülők gondjaikat, örömeiket, hanem törekszünk, hogy nap, 

mint nap lehetővé tegyük a rövid információcserét. A fogadóóra alkalmat teremt arra 

is, hogy a pedagógus beszámoljon a gyermek fejlődési üteméről, betekintést nyújtson 

a szülők számára az egyéni fejlődésmérőkbe, egyéni tervekbe. 

Az évente kétszer megtartott szülői esteken lehetőség van egymás megismerésére, a 

közösség erősítésére. A januárban tartott szülői esten a szülői elégedettségmérés 

történik közösségi formában. Itt elmondhatják javaslataikat, meglátásaikat és 

tapasztalataikat egymásnak és a pedagógusoknak. 

A nevelésben az óvoda elismeri a család elsődlegességét, ugyanakkor a pedagógus 

feladata, hogy tapintatosan segítse a családi nevelést. A gyermekeket érintő fontos 

kérdésekben mindig kikéri a szülők véleményét, bevonja őket a döntéshozatalba. 

Lehetőség szerint több közös programot szervezünk gyermekek, szülők, pedagógusok 

közös részvételével, pl. közös óvodai ünnepek, közös udvar rendezés, kirándulások. A 

világ megismerésének folyamatában az együttes felfedezések öröme, a közös 

alkotások eredményessége érzelmileg még közelebb hozza a gyermekeket a 

felnőttekhez. 

Megteremtjük a nyitott óvoda lehetőségét, melyben a szülők előre egyeztetett napon 

betekinthetnek az óvoda életébe, részt vehet egy óvodai napon. 

 

4.2.  Kapcsolat az iskolával 

A nevelés folyamatosságának biztosítására az óvodának arra kell törekedni, hogy 

kapcsolatot tudjon kiépíteni azokkal az iskolákkal, amelyekbe majd a legtöbben járni 

fognak. Ezért meghívjuk azon iskolák tanítóit óvodánkba, ahová gyermekeink tovább 

fognak menni. 
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Az intézmények egymásra épülnek, és Montessorival együtt valljuk, hogy a 

gyermekintézményeknek az a feladatuk, hogy mindent megtegyenek a gyermekek 

egészséges fejlődése érdekében. Ezért fontosnak tartjuk az együttműködést a 

gyermekek leendő intézményeivel. A ráépülő intézménynek pedig a gyermekek 

belépésekor szintén törekednie kell minden egyes gyermek adottságainak, fejlettségi 

szintjének, személyisége sajátosságainak megismerésére, és abból kell kiindulni egyéni 

nevelési feladatainak meghatározásában. 

Az általános visszajelzések a már több évet Montessori csoportban neveltetett 

iskolásokról egészen kitűnőek. A tapasztalat az, hogy sokkal bátrabbak, önállóbbak, 

érdeklődőbbek, segítőkészebbek, nyugodtabbak, mint a hagyományos csoportokból 

jött gyermekek. Jobban koncentrálnak, jobban oldanak meg problémákat, 

matematikai gondolkodásuk fejlettebb, hamarabb tanulnak meg olvasni, derűsek, 

közvetlenebbek. 

Az óvónők, szükség esetén, egyéni jellemzést adnak – szóban vagy írásban – 

óvodásaik leendő tanítójának.  

4.3. Kapcsolat a közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel 

A közművelődési intézmények, civil szervezetek is segíthetik nevelői munkánk 

színvonalának emelését, ezért törekednünk kell a jó kapcsolat kialakítására és 

kínálatuk igénybe vételére, közös programok kialakítására, a lehetőségek 

kihasználására. 

Az óvoda tervében szerepel több olyan intézmény vagy szervezet, magánszemély 

meglátogatása, ahol a gyermekek az állat- és növényvilággal, a természet 

körforgásával, a földműves gazdálkodás teendőivel ismerkedhetnek. Az időszaki 

állatkerti séta mellett meglátogatunk környékbeli (bio) gazdaságokat, farmokat, 

őshonos állatparkokat, tanösvényeket, stb.  

Kulturális programjaink keretében bábszínházba, színházba, koncertre, táncházba 

visszük a gyermekeket.  
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4.4. Kapcsolat más óvodákkal, Montessori pedagógia szerint működő 
intézményekkel 

Törekszünk arra, hogy jó kapcsolatot építsünk ki a város többi óvodájával, nyitottak 

vagyunk a közös megbeszélésekre, szakmai tapasztalatcserére. 

Az ország Montessori intézményeivel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás 

fontossága az azonos pedagógiai szemlélet, tapasztalat- és tudásmegosztás miatt az 

óvodánk kiemelt célja.  

Továbbá fontosnak tartjuk külföldi Montessori óvodák megkeresését, és törekszünk a 

külhoni magyar óvodákkal való kapcsolatépítésre. 
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V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS 

FELADATAI  

 

1. A JÁTÉK 

 Mivel minden egyes Montessori eszköznek meghatározott fejlesztési célja van, 

azokat a megfelelő tevékenységi terület kapcsán ismertetjük. 

Továbbiakban a gyakorló-, konstrukciós-, társas-, és a szerepjátékkal foglalkozunk. 

Minden játék fontos, mert hozzájárul a gyermek lelki egyensúlyának, harmóniájának 

megteremtéséhez. 

Megfelelő helyet, időt, nyugodt légkört és játékeszközöket biztosítunk minden 

játéktevékenység számára. Az óvónőnek ismernie kell minden játékfajta fejlesztő 

értékét és magatartásával segítenie kell, mind a játék örömét, mind pedig annak 

kedvező hatását. 

 

1.1. A gyakorló játékok  

A hang és beszéd játékos utánzása, gyakorlása a kis gyermeknek örömet szerez. A 

beszédképesség kialakulásának vagy megerősítésének kezdete, semmiképpen sem 

szabad leállítani. Jó játék, ha halandzsára halandzsával válaszolunk. Nem szabad a 

halandzsánknak úgy tűnni, mintha ki akarnánk csúfolni a gyermeket, hanem azt kell 

éreznie, hogy vele akarunk játszani, szeretettel folytatni vele játékát és az számunkra is 

humoros játék és öröm. A csúfolás, a gúny bűn a pedagógiában, a humor az egyik 

legnagyobb érték.  

 Továbbfejleszthetjük a halandzsát egy-egy ki nem mondott szabály 

alkalmazásával, pl. mindig hasonló magánhangzók vagy mássalhangzók ritmikus 

ismétlésével. Ilyen játékokkal előkészíthetjük a helyes ejtést és artikulációt, 

észrevehetjük a korai beszédhibákat. 

A mozgásos gyakorló játékok különösen fontosak a kisgyermekek számára. Fel kell 

ismernünk az ugrálás, az ide-oda szaladgálás örömét és fiziológiai jelentőségét, 

ugyanakkor figyelünk arra, hogy közben egymást ne zavarják. A tornafoglalkozásokon, 

az udvaron vagy a szabadtéri programok során biztosítjuk mozgásigényük kielégítését. 
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Manipulációs gyakorló játék, amikor a kisgyermek különösebb tartalmi motiváció 

nélkül ismétel egy mozdulatot, tologat vagy rakosgatnak egy kis tárgyat. Ezekkel a 

manipulációkkal is ügyesednek, többnyire megjelenik bennük valamiféle érzelem vagy 

szerep csírája, egyes esetekben a tárgyak tulajdonságának explorálása is. Figyelemmel 

kell kísérnünk, indokolt esetben továbbfejlesztenünk külső motivációval. 

 A gyermekek manipulációs késztetését veszi figyelembe Montessori több 

eszköznek, különösen a praktikus tevékenységek és az érzékelést fejlesztő eszközök 

kidolgozásánál. Jóllehet az egyes eszközökkel különböző képességeket fejlesztünk, 

szinte mindegyikkel manipulálni kell és a manipulációs tevékenység kedvelése is 

hozzájárul, hogy a gyermekek többször egymásután is szívesen játszanak velük. A 

gyermek ilyenkor külső szemmel nem látható változáson, tanulási, építkezési 

folyamaton megy át, amelyhez társulnak a Montessori eszközökbe „beépített” indirekt 

hatások is, pl. fejlesztik annak a három ujjnak az ügyességét is, amelyekkel majd írni 

fognak.  

 

1.2. A konstrukciós játék 

Fejleszti a gyermekek kreativitását, fantáziáját, kombinációs képességét. 

Amennyiben több gyermek játszik együtt, alkalmazkodó, kooperatív képességüket is. 

Mindez indokolja, hogy a csoportszobában többféle konstrukciós játékra alkalmas 

játékeszköz szerepel. Konstrukciós játékot lehet folytatni építőelemekkel, legóval, de 

még izgalmasabb lehetőségeket nyújtanak a fantáziának és kreativitásnak: falapok, 

dobozok, színes papír, faág, háncs, nád, stb. 

A konstrukciós játék folyamán is alapvetően Montessori pedagógiai elveinek kell 

érvényesülni az óvónő magatartásában: állandó elmélyült megfigyelés és 

segítségnyújtás a megfelelő időben és mértékben. Ehhez még hozzátehetjük, hogy 

alkalmanként – a játék gazdagításának érdekében – lehet újabb kiegészítő anyagokat 

felkínálni, vagy egy-egy ötletet adni, javaslatot tenni. Vigyázunk azonban, hogy a 

gyermekek elképzeléseit ne akarjuk befolyásolni, csorbítani. Ha nagy igyekvéssel 

"dolgoznak" egy konstrukción, örüljünk velük a megszületett alkotásnak. 
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Időnként – valamilyen ünnepre készülve, vagy egy közös élmény után – az óvónő 

is kezdeményezi nagyobb alkotás létrehozását. Ezt a tevékenységét a gyermekeknek 

egyaránt sorolhatjuk a közös munka vagy a közös játék kategóriájába. Nem az 

elnevezés a fontos, hanem az a tény, hogy igyekszünk óvodásaink életét minél 

változatosabbá, örömtelibbé tenni és személyiségüket minél több módon fejleszteni. 

 

1.3. A szerepjáték 

Az óvodások kedvelt játékformája. Hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzék magukat, 

mert levezethetik általa szorongásaikat, kijátszhatják legbensőbb, sokszor tudatalatti 

vágyaikat. Lehet kellemes vagy éppen kellemetlen élmények ismétlése. Egyidejűleg 

szerepeket tanulnak, szituációkat játszanak el. Ezáltal fejlődik metakommunikációs és 

beszédképességük, ügyesednek, gyakorolják a mindennapi élet teendőit, hasznos 

szokásokat, az együttélés szabályait, alkalmazzák ismereteiket, egymástól is 

folyamatosan tanulnak. Sokszor mesés elemek, korábbi tapasztalataik kifejezései is 

beépülnek játékukba, ezek fantáziájuk kreativitását növelik, szókincsüket gazdagítják. 

A vegyes életkor még változatosabbá és gazdagabbá teszi a szerepjátékot. 

Ha a gyermekek szívesen veszik, az óvónő is bekapcsolódik játékukba és – 

megtartva egyidejűleg pedagógus-tudatát –teljes odaadással, átéléssel játszik. Az 

óvónő feladata elsősorban a játék minden feltételének biztosítása, nevelőértékének 

kibontakoztatása. Megfigyelései során megismerheti a gyermekek el nem mondott 

élményeit, az otthoni élet stílusát, szokásait, a tévénézés mértékét, stb. Mindezt 

munkájában hasznosíthatja aktuális nevelői feladatainak meghatározásában. 

 

1.4. Szabályjátékok és társasjátékok 

Ez a játékfajta a szabályok betartásával fejleszti a feladattudatot, megerősíti a 

gyermekek egymás közötti kapcsolatát. Lehetővé kell tenni a gyermekek ilyen irányú 

spontán kezdeményezéseit. Ez lehet nyelvi játék, logikai játék, mozgásos-, dalos-, 

versenyjáték, hagyományos gyermekjáték, – mint a bújócska, fogócska, tűz-víz – vagy 

akár egy táblás társasjáték. Az óvónő feladata ennél a játékfajtánál is a megfelelő hely 

és játékszer biztosítása, valamint a játék folyamán pedig a gyermekek megfigyelése, 
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segítségnyújtás, akkor és annyit, amennyi szükséges. Segíteni kell abban, hogy a 

gyermekek megtanulják a szabályokat betartani, nyerni és veszteni tudni egyaránt, 

konfliktusaikat előbb-utóbb önállóan megoldani. 

1.5. A fejlesztő játékok és a Montessori eszközök 

Azokat a játékokat soroljuk ide, amelyeket meghatározott céllal fejlesztettek ki. 

Lehet ez ismeretszerzés, mint pl. állat- vagy virágképek párosítása, autós kvartett; 

lehet a gondolkodás fejlesztése, mint a különböző logikai játékok; lehet az 

összeillesztés és megfigyelés, mint a puzzle-ok. A modern játékipar és nem utolsó 

sorban maguk a pedagógusok, iparművészek esztétikus és jól használható fejlesztő 

játékokat készítenek. Óvodánkban minden esetben átgondolt és esztétikus, általában 

természetes anyagokból gyártott (fejlesztő) játékeszközöket alkalmazunk, 

legfontosabbak azonban a Montessori eszközök. 

 

A Montessori eszközökkel szemben támasztott általános követelmények: Legyenek 

szépek – anyagukban és színükben –, hogy azáltal is játszásra motiválják a 

gyermekeket. Meghatározott ismeret vagy képesség kialakítását segítsék elő. 

Exponáljanak mindig valamilyen problémát és tartalmazzák a megoldás kontrollját, 

mert ezáltal a gyermekek maguk vehetik észre tévedésüket és így azt maguktól 

javíthatják ki. 

Montessori az eszközök kifejlesztésénél abból a tapasztalatból indul ki, hogy a 

gyerekek szeretnek mindent megismerni, megnevezni. Ugyanakkor, amit meg akarnak 

ismerni, azt szeretik megtapogatni, megfogni. Másik meggyőződés, amely Montessorit 

az eszközök kialakítására késztette az a felismerés, hogy biztos tudást szerezni csak 

saját tapasztalat alapján, a cselekvés által lehet. Montessori szerint a gyermeket nem a 

pedagógus tanítása, hanem a saját cselekvéssel szerzett tapasztalat vezeti el a biztos 

tudáshoz. Így érvényesül a koncepciónkban megfogalmazott elv is, hogy nem a tudás 

mennyisége a fontos, hanem az önállóan választott játék során szerzett képességek. 

Az eszközök segítségével a gyermek megismeri a világ tulajdonságait: tiszta 

fogalmakat alkot életkorának megfelelően, konkrét tapasztalat alapján, és ugyanakkor 
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gondolkodási műveleteket végez, eleinte az eszközökkel, és azok által eljut az 

összefüggések felismeréséhez. 

 A játék az eszközökkel nem helyettesíti, hanem megkönnyíti a világ megismerését. 

Az eszközökön megtapasztalja és rendszerezi, amit maga körül lát. Felfedezi az 

összefüggéseket és ebben nagy örömét leli, ugyanakkor maga is fejlődik, újonnan 

megszerzett képességeinek, tudásának is örül. Montessorinak fontos gondolata, hogy 

a gyermek tevékenysége által önmagát teljesíti ki és ez a fejlődés örömöt és 

magabiztos nyugalmat ad számára.  

Az óvodapedagógus minden egyes eszközt bemutat a gyermekeknek, egyenként 

vagy néhány gyermeknek egyszerre. Ilyenkor az az elv érvényesül, hogy a gyermek 

elsősorban utánzással tanul, ezért a bemutatás során a pedagógus megfontolt, 

utánozható mozdulatokat végez. Az azonos területre kifejlesztett eszközök egymásra 

épülnek, egymás után ajánlatos bemutatni a gyerekeknek.  

Az eszközök bemutatásnak három szakasza van. Az első a probléma 

exponálásának és megoldásának bemutatása, a második a passzív tudás, a harmadik az 

aktív tudás ellenőrzése. A három tevékenység nem közvetlenül egymás után történik, 

hanem hosszabb – a gyerekek tevékenységétől függő – idő elteltével. Az óvónőnek 

biztosítania kell, hogy gyermekek az eszközöket annyiszor vehessék elő és addig 

játszhassanak velük, ameddig csak kedvük tartja. Tevékenységük során 

összehasonlítanak és különbséget tesznek, meghatározott szempont szerint 

párosítanak, sorokat alkotnak, műveleteket végeznek. Így nemcsak egyféle képességet 

fejlesztenek vagy egy meghatározott ismeretre tesznek szert, hanem mindig újra és 

újra gyakorolják ugyanazokat a gondolkodási műveleteket. Játékuk során a feladatokat 

eleinte vak próbálkozással, több-kevesebb ismétlés után pedig biztos tudással oldják 

meg. Sokszor többféle eszközzel egyszerre játszva újabb kombinációkat találnak ki. 

Ezek a jelenségek a gyermekek gondolkodásának önállóságát, fantáziájuk fejlődését 

jelzik. 

Továbbiakban az egyes eszközök sajátosságait mindig annak a témának 

tárgyalásánál fogjuk bemutatni, amelyhez tartoznak. 
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2. GONDOZÁS, FELKÉSZÍTÉS A MINDENNAPI ÉLET FELADATAIRA, PRAKTIKUS 
TEVÉKENYSÉGTERÜLET 

A gondozási feladatoknál az óvodapedagógusoknak különösen fontos figyelembe 

venni a gyermek egyéni helyzetét, szükségletét, életkori sajátosságait, otthoni 

szokásait, stb. Nemcsak jól kell ismernie ehhez a gyermeket, hanem meg kell 

teremteni gondozás közben is a szoros kapcsolatot, a testi kontaktus örömét, a 

testközelség pozitív élményét. 

A beszoktatáshoz és a beilleszkedéshez az óvoda minden dolgozójának optimális 

segítséget kell nyújtani. Sok esetben a vegyes életkorból adódóan ezt a folyamatot a 

gyermekek is tudják gyorsítani, pl. a kisebbeket segítik a nagyok. A beszoktatás 

folyamatát a szülők jelenléte könnyítheti.  

A csoportban kialakított nyugodt, derűs légkör, a kiegyensúlyozott élettempó és 

életritmus elősegíti az önmagukkal kapcsolatos gondozási feladatok önálló 

végrehajtását. Ehhez kapcsolódik a tisztaság igényének kialakítása. 

Gondozáson belül különösen fontos az óvodapedagógus és a dajka szeretetteljes, 

mintát nyújtó magatartása. Hajának elsimításában vagy egy kabát felsegítésében is a 

gondoskodás és szeretet megnyilvánulását kell éreznie minden gyermeknek. 

 

A Montessori óvodákban az az elv érvényesül, hogy a gyermekek minél több 

teendőt önállóan végezzenek el. Vonatkozik ez az öltözködésre, környezetük rendben 

és tisztán tartására, étkezésükre, stb. Több feladat van, amelyet a mindennapi élet 

során nehéz elsajátítani, ezért Montessori olyan eszközöket dolgozott ki, amelyekkel a 

gyermekek vidáman, játszva megszerezhetik ezeket a képességeket. 

Sokan úgy gondolják, hogy az a helyes és természetes, ha az öltözködés 

mozzanatait öltözködés közben tanulják meg a gyermekek. A valóság az, hogy a 

felnőttek nem tudják kivárni, míg a kisgyermekek cipőjüket befűzik, vagy kabátjukat 

begombolják. A gyermekeknek mindez problémát jelent, gyakorlásuk a probléma 

megoldásával egyidejűleg jó játékot is jelent. 

A gyakorlást segítik a keretek. Egy fakeret szélére textilanyagot erősítenek, amely 

középen ketté van vágva, és különbözőképpen kell a két részt egymáshoz illeszteni. 

Vannak gombokkal, kapcsokkal, cipzárral, szalaggal, szíjakkal, cipőfűzővel ellátott 
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keretek. A pedagógus elővesz egy keretet, és nagyon nyugodt, pontos mozdulatokkal 

mutatja be a gyermekeknek az összeillesztés módját: a gombolást, masnikötést, stb. 

Bármikor elővehetik a gyermekek a kereteket és játszhatnak velük. Ez a 

foglalatosság nagy koncentrációt kíván és komoly sikerélményt jelent, ha már jól 

tudják csinálni. Szívesen veszik elő újra és újra, elmélyedten és derűsen foglalkoznak 

velük. Az önállóságra nevelés eszközei az öntögető játékok is. A gyermekek nagyon 

szeretnek "vizezni", öntögetni. Ehhez kis tálcákon különböző összeállításban biztosítjuk 

számukra az öntögetést. Ez a tevékenység is nagy koncentrációt kíván meg a 

gyermekektől, ügyesíti kezüket, és sikeres teljesítése öröm számukra. Egyidejűleg 

tapasztalatokat szereznek a folyadékok tulajdonságairól, a térfogatuk és alakzatuk 

változásairól. Mindig teszünk kis szivacsot is a tálcára, hogy ha a víz melléfolyna, vagy 

lecseppenne, maguk tudják azt felitatni. 

Kisgyermekeknek nemcsak a vízöntögetés, hanem más anyagok öntögetése vagy 

valamilyen eszközzel, szerszámmal az anyag átvitele egyik edényből a másikba is 

sajátos problémát jelent. A kanalazás, a csipesz használata sem könnyű. Figyelmet, 

ügyességet igényel ez a tevékenység. A mindennapi élet tevékenységeinek gyakorlása 

pontosságra, figyelemre, koncentrációra, rendszeretetre nevel, ügyesíti a kezüket 

abban a korban, amikor még nagyon hajlékony, plasztikus. Megtanulnak ezek alatt is 

odafigyelni egymásra, kivárni egymást. 

A mindennapi élet teendőire készíti fel a gyermekeket az is, hogy az óvodában ők 

maguk a felelősek a környezetük tisztán, rendben tartásáért. Játékos keretek között 

megtanulják, hogyan kell, többek között, hulladékot összesöpörni, asztalt, tükröt 

lemosni, virágot locsolni, állatot etetni, az udvart rendben tartani, amely teendők 

nemcsak kézügyességüket és felelősségérzetüket fejlesztik, hanem aktívan elősegítik 

az önállóvá válást is.    

 

3. ISMERKEDÉS A VILÁGGAL, AZ ÉRZÉKELÉS FEJLESZTÉSE 

Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világ megismerésének igénye, 

csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni – állítja Montessori. Ezt a megállapítását 

bizonyítják a gyermekeknek kérdezős életszakaszai: előbb a "Mi ez?", majd később a 

"Miért?" kérdések sora. A gyermekek kíváncsiak az őket körülvevő világra, ám az 
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nagyon összetett. Minden dolognak sok tulajdonsága van. Ezeket nehéz egyszerre 

megérteni, átlátni. A tapasztalatnak és gondolkodásnak bonyolult és hosszú útját kell 

megjárni a gyermekeknek, ameddig a dolgok tulajdonságait képesek áttekinteni és 

azokat megnevezni. Nagyon sok időt vesz igénybe, míg fogalmaik kialakulnak. 

Montessori az érzékelés fejlesztésére kidolgozott eszközökkel a gondolkodásnak 

tekergős útját akarja a gyermekek számára megsegíteni. Az eszközök használata a 

fogalmak pontosabb és differenciáltabb kialakításához is elvezet. A gyermekek 

mindezt önálló, játékos tevékenységgel érik el. 

A világ megismerése első sorban az észlelésen alapszik. Az észlelés az érzékelések 

bonyolult összessége. Minél finomabbak, minél kimunkáltabbak érzékeléseink, annál 

differenciáltabb, gazdagabb képet kapunk környezetünkről. 

Montessori szerint az eszközök konkretizált absztrakciók, amennyiben mindig 

kiemelik a dolgoknak egy-egy tulajdonságát: az eszköz egyes elemei egyformák, csak 

egy tulajdonságban különböznek. Az egyes eszközöket rakosgatva a gyermekek ezt 

észreveszik és így a dolgok tulajdonságait és azok összefüggéseit saját tevékenységük 

által, saját tapasztalatuk alapján ismerik meg, alakulnak ki fogalmaik. Elnevezésüket az 

óvodapedagógustól tanulják meg, ezzel fejlesztik a szókincsüket is. 

Montessorival mélyen egyetértünk abban, hogy a felfedezés nem lehet csak 

kevesek kiváltsága. Így minden egyes gyermeknek lehetősége nyílik, hogy maga 

fedezze fel a dolgok tulajdonságainak összefüggéseit és önállóan szerzett ismereteit 

környezetében alkalmazza. Tehát amikor egy-egy gyermek a színérzékelés 

fejlesztésére készült eszközökkel játszik, azután közvetlen környezetében, a 

természetben, a képeken is differenciáltabban figyeli a színeket. Az eszközökkel 

folytatott játék természetes következménye, hogy a megtapasztalt tulajdonságokra a 

gyermekek önmaguktól érzékenyebbek lesznek. Észreveszik, felfigyelnek rá, 

alkalmazzák, majd beszélnek róla. 

Montessori eszközökkel játszva ismerkednek a gyermekek a külvilág tárgyainak fő 

jellemzőivel, a kiterjedéssel, színekkel, kitapintható felülettel, hangokkal, szagokkal, 

ízekkel és elsajátítják a tulajdonságok megfelelő megnevezését. 
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3.1. A kiterjedés érzékelését fejlesztő eszközök 

A fahasábokban elhelyezett hengersorok, a színes hengersorok, a rózsaszín torony, 

a barna hasábsor és a piros rudak 

A négy hengersoron megtapasztalják a különbséget a vékony, vastag, vékonyabb, 

vastagabb, illetve az alacsony, magas, alacsonyabb, magasabb között. Azonosságokat 

és különbségeket állapítanak meg köztük, sorokat alkotnak. Fejlődik becslési-, tapintási 

képességük és egyben gondolkodásuk. 

A színes hengersorok.  A fahasábokban elhelyezett hengersorokkal azonos méretű 

négy különböző hengersor is van. Ezek a hengersorok külön-külön négyszögletes 

fadobozban vannak elhelyezve. A feladat itt már a soralkotás és/vagy a fahasábokban 

található hengerek közül az azonos méretű hengerek megtalálása. Ennél a játéknál 

már a biztosabb tudás, jobb szemmérték vezet sikerhez. 

A rózsaszín torony megépítése a 10 különböző méretű kockából a kicsi, nagy, 

kisebb, nagyobb fogalmát alapozza meg. A kockatestek formájának emléke bevésődik 

tudatalattijukba, Montessori kifejezését használva: abszorbeálják (ezt a bevésett 

emlékképet nevezi Montessori engramm-nak), és később, amikor majd az iskolában a 

köbről tanulnak, azt könnyebben megértik. A tízes sor indirekt módon a tízes 

számrendszerre is készít.  

A barna hasábsor 10 négyzetes hasábjából lépcsőt építve a gyermekek a vékony, 

vastag, vékonyabb, vastagabb fogalmát alapozzák meg, ennek engrammja későbbi 

iskolázásuk során a négyzet, a négyzetre emelés megértését könnyíti meg. 

A piros rudak 10 különböző hosszúságú rúdját sorba rakva, illetve azokat 

egymással kiegészítve a hosszú, rövid, hosszabb, rövidebb, egyenlő hosszú fogalmát 

alapozza meg. 

Minden egyes eszköz lehetővé teszi, hogy a gyermek maga vegye észre, ha téved 

és képes legyen azt önállóan kijavítani. Az eszköz magában foglalja a kontrollt. Játékaik 

közben kombinálhatnak több eszközt is. 

Ha a feladat megoldása nem sikerül, nem marasztaljuk el a gyermekeket. Így soha 

sincs kudarcélményük. Addig ismételgethetik tevékenykedésüket/játékukat egy 

eszközzel, ameddig csak kedvük tartja. Amikor jól sikerül az eszköz által exponált 

feladatot megoldani, mindig újra meg újra sikerélményben van részük. A biztos tudás 
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megszerzése vagy a sikerélmény megismétlésének kedvéért többször előveszik 

ugyanazt az eszközt, hogy játszanak vele. A tapasztalatok bevésődnek tudatukba és 

később megkönnyítik az iskolában a magasabb matematikai műveletek megértését.  

 

3.2. A színérzékelést fejlesztő eszközök 

A színpárok.  Egy dobozban 6, egy másik dobozban 22 kis tábla van, amelyekből 

kettő-kettő azonos színű. A színtáblák párosításával játékuk során a gyermekek 

megtanulják a színeket felismerni, párosítani, megnevezni. 

A színárnyalatok.  Egy kilencrekeszes dobozban 8 színnek 7-7 árnyalatú tábláját 

találunk. Játékuk során a színtáblák sorba rakásával a legsötétebbtől a legvilágosabbig 

(vagy megfordítva), a gyermekek megtanulják a világos, sötét, világosabb, sötétebb 

megkülönböztetését és megnevezését. A kirakott lapok kellemes látványt nyújtanak. A 

színek kombinációja, kirakása a gyermekeknek jó játék. Hatására saját ruházatukon, 

tágabb környezetükben, rajzaikon, festéseiken, a természetben, a képeskönyvekben és 

műalkotásokon is felfigyelnek a színekre és azok árnyalatainak változatosságára, 

szépségére. Mindezek a vizuális, esztétikai és művészi nevelés kezdetének mélyreható 

mozzanatai. 

3.3. A hallást fejlesztő eszközök 

Zörejdobozok.  Egy tálcán páros számú kis dobozokban különböző hangot adó 

anyagokat (pl. homok, szög, rizs, bab) rakunk, páronként azonosat. A gyermekek 

rázogatással párosítják az azonos zörejt adó dobozokat. Közben megtanulják a 

"hangos, hangosabb, leghangosabb", "csendes, csendesebb, legcsendesebb" szavakat 

és finomodik hallásuk. 

3.4. A tapintást fejlesztő eszközök  

Sima és durva tapintású táblák, különböző anyagok. 

Dörzspapírral bevont táblák.  Egy táblának fele dörzspapírral bevont, a másik fele 

sima. Egy másik táblára öt dörzspapírcsík van felragasztva. Ezeket játékosan 
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végigsimítva tapasztalatot szereznek az óvodások a sima és durva fogalmáról, 

megnevezéséről. A harmadik táblán a dörzspapír csíkok durvasága fokozódik, sort 

alkot. Ezeknek végigsimítása finomítja a gyermekek tapintó érzékelését. 

Durva és sima táblák.  Egy dobozban 10 kis fatábla van, kettő sima, a többiből 

kettő-kettő azonos durvaságú dörzspapírral bevonva. A gyermekek bekötött szemmel 

párosítják a táblákat. Ezzel is finomodik tapintó érzékelésük. 

Különböző textilanyagok. Egy dobozban különböző azonos nagyságú 

textilanyagokból kettő-kettő van. A gyermekeknek örömet szerez az anyagok 

simogatása, tapintgatása és párosítása bekötött szemmel. (A szembekötőket nyitott 

polcon tartjuk, hogy bármikor elővehessék. Ha valamelyik gyermek fél a szemének 

bekötésétől, természetesen nem erőltetjük.) 

3.5. Ízérzékelést fejlesztő eszközök  

  Egy tálcára kis cseppentős üvegeket helyezünk, ezekből kettő-kettőbe azonos 

folyadékot teszünk, pl. citromos vizet, sós vizet, cukros vizet. 

A gyermekek kezükre cseppentenek egy-egy cseppet és íz szerint párosítják, 

megnevezik az ízüket. (Kontrollnak az azonos tartalmú üvegek alját azonos jellel látjuk 

el.)  

3.6.  Szaglóérzékelést fejlesztő eszközök 

Egy tálcára fa hengerekbe különböző illatú anyagokat teszünk, kettő-kettőbe 

azonosat. A párosítás során a gyermekek megtanulják az illatok azonosítását, nevét. 

(Kontroll, mint az ízlelő üvegeknél.) 

3.7.  Súlyérzékelést fejlesztő eszközök  

Hat pár azonos súlyú hengert kell párosítani. 

Ezek párosítása jó szórakozás a gyermekeknek és fejleszti becslési képességüket, 

súlyérzéküket. (Kontroll, mint az előzőeknél.) 
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3.8. Hőérzékelést fejlesztő eszközök 

Hőlapok. Ötször két kis tábla van, amelyeknek az anyaga páronként különböző 

hőérzetet kelt, pl. fém, márvány, üveg, fa, linóleum stb.  

3.9. Formaérzékelést fejlesztő eszközök 

Ide tartozik a gombos zsák, gyöngyös zsák, titokzsák. A játék mindháromnál egyformán 

folyik:  

 Az elsőnél különböző nagyságú gombok közül, egy gyermek behunyt szemmel 

kiemel egyet, majd tapintással meg kell keresni a párját. 

A másodiknál ugyanez történik csak a kihúzott gyöngynek kell tapintással a párját 

megkeresni. 

 A harmadiknál különböző apró tárgyakat, játékszereket teszünk a zsákba. 

Csukott szemmel be kell nyúlni zsákba, megfogni egy kis tárgyat és kitalálni, hogy 

mi van a kezében, esetleg elmondani legjellemzőbb tulajdonságait. Ezt mindig 

társaságban játsszák. 

A gyermekeknek nagy örömet jelent, amikor megtalálják valaminek a párját. Ez a 

gyermekek és az óvodapedagógus közös élménye. Nemcsak érzékelésük fejlődik a 

játékok során, hanem nagyon sok alapszót tanulnak meg. Ez is hozzásegít ahhoz, hogy 

a beszédhibákat viszonylag hamar észrevegyük. 

Az eszközök bemutatását megtervezzük. Az egyes gyermekek fejlettségének 

megfelelően a legegyszerűbb eszköztől haladunk a nehezebb feladatot tartalmazó 

eszközök felé. A bemutatást mindig kínálatnak szánjuk.  

 

4. ANYANYELVI ÉS IRODALMI NEVELÉS  

 A beszédképesség fejlesztésének legfontosabb feltétele a jó óvodai légkör, 

közvetlen kapcsolat a gyermekkel és a gyermekek egymás közötti jó kapcsolata, 

odafigyelés egymásra. Csak ilyen körülmények között van kedvük beszélni, elmondani 

személyes élményeiket, megfigyeléseiket, véleményeiket. 
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 A jó kapcsolat kialakításában az óvodapedagógus a kezdeményező: reggel 

mindenkihez legyen egy-egy kedves szava, kérdése. Ha a gyermek mond valamit, arra 

reagál, és érdeklődéssel fordul felé. 

 Az óvodapedagógus használjon ki minden alkalmat a beszélgetésre. Amikor a 

gyermekek egy csoportjával megfigyeli a természet jelenségeit, a közlekedés 

forgalmát vagy bármi egyebet, késztesse a gyermekeket észrevételeik elmondására. 

Törekedjen arra, hogy – a gyermekek életkorának megfelelő – a tárgyhoz tartozó új 

szavakat is használjon, ezáltal gazdagítja a szókincsüket, beszédképességüket. A 

vegyes csoport előnye a beszéd-fejlesztés szempontjából, hogy a kicsik figyelik a 

nagyobbak beszédét, sokszor kérdeznek tőlük. A nagyok felelve, magyarázva a 

kisebbeknek gyakorolják ismereteiket szavakba önteni, mások számára is érthetővé 

tenni. 

 Montessori eszközökkel játszva a gyermekek sok alapfogalomnak a nevét 

tanulják meg. Öltözködés, mosakodás, készülődés, étkezés alatt, a virágok és állatok 

ápolása, az időjárástábla vagy a naptár beállítása közben is bőven nyílik alkalom a 

beszélgetésre.  

A beszédfejlesztésben nagy szerepe van az élményeknek. Az érzelmekben gazdag 

élet fokozza a beszédkedvet. A közös élmények során: sétáknál, a földgömb, 

térképek, képek nézegetésénél is igyekszik az óvodapedagógus minél több alkalmat 

nyújtani a gyermekek spontán megnyilvánulásának, észrevételeik elmondásának. 

  A beszédképesség fejlődésében fontos szerepe van a szerepjátékoknak. Ezekben 

a gyermekek olyan szituációkat teremtenek meg, olyan szerepeket játszanak el, 

amelyekben a felnőttektől hallott beszédfordulatokat gyakorolják. Ezért is érdemes 

az óvodapedagógusnak a szerepjáték gazdagítására törekedni. 

 Vannak kártyajátékok, társasjátékok, szójátékok, amelyeknél meghatározott 

tárgykörbe tartozó szavakat vagy sajátos viszonyban lévő fogalmak megnevezését 

gyakorolják a gyermekek. Kedvük szerint levehetik a polcról a játékszert vagy az 

óvodapedagógus is kezdeményezhet ilyen játékot. 

 A gyermekek akarva-akaratlan utánozzák az óvodapedagógust. A pedagógus 

törekszik arra, hogy beszéde legyen nyelvtanilag hibátlan, helyes ejtés és artikuláció 

szempontjából is példaadó. Az adott szituációhoz viszonyítva sok kifejezést, sokféle 
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nyelvi fordulatot használ, beszéde színes, szemléletes, a gyermekek számára érthető. 

Fontos az is, hogy ne beszéljen túl sokat, csak annyit, amennyi hasznos és szükséges. 

Ne rejtse el érzelmeit, de vigyázzon azok szóbeli kinyilvánításával. 

 Nem javítjuk a gyermek életkorának betudható beszédhibákat. Ha egy gyermek 

nem kezd el beszélni 3 évesen, vagy ha a normálistól eltérő beszédhibája van, 

szakemberhez fordulunk. (Nevelési tanácsadóhoz, logopédushoz, autista 

szakrendeléshez.) 

Nagyon fontosnak tartjuk a verselésnek, mesélésnek minden formáját. Sok 

esetben az óvodapedagógus igaz, megtörtént eseményeket mesél, de ugyanúgy 

irodalmi alkotásokat is felolvas, elmesél. Az évszakokat, ünnepeket vagy a várható 

óvodai eseményeket figyelembe véve tervezzük mesemondásunkat, irodalmi 

anyagunkat. Vannak olyan versek, mesék, amelyek tartalma nem kapcsolódik külső 

eseményhez. Ezeket tetszés szerint állítjuk be tervünkbe. Sok verset mondunk és 

ugyanazt sokszor – eleget téve mindig a gyermekek kérésének. Válogatásunkban 

törekszünk az irodalmi igényességre. Ha az óvodapedagógus felolvas, a gyermekek 

nézhetik a képeket, esetleg követhetik ujjukkal a szöveget. A szöveg mellett fontos a 

művészi, magas színvonalú illusztráció is, hiszen a jó illusztráció nemcsak a történet 

alaphangulatát, sokszor értelmezését adja meg, hanem általa a gyermek művészet 

iránti affinitása is erősödik. Fontos tudniuk, hogy a szép meséket, verseket könyvből 

lehet olvasni. Ezáltal is megszerettetjük a könyveket, az irodalmat. 

A mondókák, versek megtanulása, az elbeszélések, mesék hallgatása alatt a 

gyermekek nagyon sok szót, szófordulatot tanulnak meg. Bátorítjuk a gyermekeket a 

mesék önálló elmondására, dramatizálására, bábozásra, új mesék kitalálására. 

Az irodalomnak a kisgyermek életében nagyon sokféle funkciója van: az új szavak 

megtanulásával szókincsét gyarapítja, ezáltal a körülötte lévő világot is könnyebben 

„dekódolja”; az események átélésével levezetheti feszültségeit, lereagálhatja 

félelmeit; a hallottak elképzelése, vizualizálása életben tartja fantáziáját; az esztétikai 

élménnyel érzelmeit gazdagítja.  

 Ismerkedés az írott nyelvvel.  Montessorinak meggyőződése és későbbi 

kutatások eredményei is azt igazolják, hogy az írott nyelv megismerésének és 

elsajátításának folyamata hasonló lehet a beszélt nyelvéhez, ha annak körülményeit 
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megteremtik. A különbség csak annyi, hogy míg a beszélt nyelvhez nem kell eszköz, az 

írott nyelvhez írószerszámra van szükség. A kisgyermeket sem tanítjuk beszélni, csak 

példát adunk: beszélünk hozzá. Csak az a kisgyermek tanul meg beszélni, aki beszédet 

hall. A felnőtt sokkal korábban beszél a gyermekhez, semmint az akár fizikai vagy 

szellemi fejlettség szempontjából beszédre képes volna. Első hangcsoportjai: 

gőgicsélése, gagyogása értelmetlen. Később, fokozatosan válik hasonlóvá a hallott 

nyelvhez, csak sokára mond ki értelmes szavakat – eleinte többnyire hibásan –, és 

hosszú időnek kell eltelnie, míg minden szót tisztán ejt, majd teljes mondatokat 

mond, és csak sokkal később képes az összefüggő beszédre. Nem tanítják beszélni a 

kis gyermeket. 

Montessori rámutat arra, hogy a kisgyermek számára a betű nem absztrakció, 

hanem látvány. Az óvodások érdeklődéssel figyelik meg a betűket táblákon, 

reklámokon, autókon és épp úgy kezdik spontán lerajzolni, mint a házat, a lovat, az 

autót. Mint ahogy a firka kevéssé hasonlít eleinte a tárgyhoz, amelyet a gyermek 

megnevez, éppen úgy az első betűk sem tökéletesek. Sok óvodapedagógus 

tapasztalja, hogy általában negyedik életévük táján a gyermekek rajzain, az ábra 

mellett valami betűforma látható és az óvodás megkérdezi: " Ez milyen betű?" 

Lassanként megtanulják, hogy melyik milyen betű és a lerajzolt nyomtatott betűk 

egyre pontosabbak, szebbek lesznek. Minden újabb betű lerajzolása vagy felismerése 

újabb sikerélmény és öröm számára. Tehát az olvasás megalapozása, kezdete 

örömforrás. 

A finommotorika fejlettsége éppúgy fejleszthető játékos gyakorlás által, mint az 

érzékelés. Montessori nem az írást elemezte, hanem megvizsgálta, hogy a kéznek 

milyen képességekkel kell bírni az íráshoz és eszközeit ennek figyelembe vételével 

fejlesztette ki. Nem írni akart megtanítani, hanem a kezet alkalmassá tenni az írásra. 

Ezt figyelembe véve dolgozta ki már érzékelést fejlesztő eszközeit is, hogy azokkal 

tevékenykedve/játszva, azt a három ujjukat ügyesítsék, amelyekre az írásnál szükség 

van. 

Az írásra készítik elő a kezet az írósablonok. Ezek körülrajzolható síkidomok. A 

forma körülrajzolása, azt a biztonságot adja a gyermek kezének, amely az íróeszköz 

vezetéséhez szükséges, a kiszínezés pedig az íráshoz szükséges könnyedséget. A 



 

42 

 

formák körülrajzolása, kiszínezése és kombinációja során fejlődik a gyermekek 

rajzolási képessége, esztétikai érzéke is. Akkor veszik elő, amikor akarják, és így 

mindig örömet lelnek benne.  

Közvetlenül készítenek elő a betűk írására a dörzspapír betűk. Ezeket egyenként 

finoman végigsimítják a domináns kéz mutató- és középső ujjával, ezáltal játszva 

sajátítják el a betűk vonalvezetését és felismerését. 

A dörzspapír betűkkel közel azonos nagyságú színes, fából kivágott betűket, az 

ún. mozgatható ábécét egymás mellé teszik a gyermekek és próbálgatják 

összeolvasni, vagy megkérdezik, hogy most mit raktak ki. Sokszor minta után helyezik 

egymás mellé a betűket szavakká. 

A gyermekek nagyon örülnek, ha nevüket leírva látják. Rajzaikra vagy egyéb 

alkotásaikra ráírjuk, majd idővel ők maguk írják rá a nevüket. A gyerekek öltözői 

polcára, illetve a csoportszobai fiókjára ugyancsak kiírjuk a neveket a fent leírt elvet 

követve.  

Séta közben minden egyéb fontos dolog megfigyelése mellett figyeljük az utcák, 

terek névtábláit is, az üzletek feliratát, a kiírásokat a kirakatokban, a jeleket az utcán, 

az autók márkáit, rendszámait, stb. 

A gyermekek rajzaiból vagy összegyűjtött képeslapokból képeskönyveket 

készítünk, minden lapra címet vagy rövid szöveget írunk. A gyermekek ezeket 

nézegetve is ismerkednek, barátkoznak az írott nyelvvel.  

Előbb utóbb sok gyermek megtanul magától olvasni. Ezt azonban nem sürgetjük, 

nem is várjuk el. A Montessori csoportban a gyermekek felismerhetik: 

– ami le van írva, azt el lehet olvasni, 

– amit elolvasunk, az információ számunkra, 

– amit gondolunk, azt le lehet írni, 

– amit leírunk, az megmarad, megőrizhetjük, elküldhetjük. 

A gyermekeknek nagyon nagy könnyebbséget jelent, ha az óvodában játék 

közben, játszva sajátíthatják el azokat a képességeket és alapismereteket, amelyek az 

íráshoz és olvasáshoz szükségesek. A Montessori pedagógia elvei szerint a gyermek 

olvasni úgy tanul meg a leghatékonyabban, ha először saját írott szövegét olvassa el, 

és nem úgy, mint az iskolában, ahol egy idegen ember számára irreleváns gondolatait 
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kell kisilabizálni. Ha megtanulják saját gondolataikat papírra vetni, az olvasás 

megtanulása is sokkal kevésbé lesz teher. 

 

5. A MATEMATIKAI GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE 

A matematikai gondolkodás fejlesztésében különösen nagy szerepe van az 

érzékszervi, vizuális és taktilis tapasztalatnak. Montessori eszközei nagyon 

megkönnyítik a matematikai fogalmak kialakítását és a matematikai gondolkodás 

fejlesztését. 

Azok az eszközök, amelyek a kiterjedés megtapasztalására készültek, már 

megalapozzák a matematikai fogalmakat. 

 A piros-kék rudakon már nemcsak a hosszúságot tapasztalják meg, hanem a 

sorba rendezés után meg is számlálják a piros és kék szakaszokat és többszöri ismétlés 

után biztos fogalmaik alakulnak ki a számokról 1-től 10-ig. Konkrét fizikai 

tapasztalataik alapján megismerik és megtanulják, hogy hogyan épül fel egy növekvő 

számsor. Mivel a számoknak megfelelő rudak egy egységként jelennek meg, sokkal 

biztosabban alakulnak ki számfogalmaik, mintha csak a mindennapi élet során 

számlálgatnák az őket körülvevő tárgyakat. A rudak összehasonlításával és egyforma 

hosszúvá tételével hamarosan megértik, majd megtanulják minden szám kiegészítését 

10-re, illetve a 10-es szám minden bontását. A rudak rakosgatása, egyenlővé tétele, 

végigszámlálása újra és újra a gyermekeket nagyon jól szórakoztatja, észre sem veszik, 

hogy közben megtanulnak összeadni és kivonni a tízes számkörben.  

A falapokra írott számjegyeket könnyen kapcsolják a rudak hosszúságához és 

játékuk közben a számjegyeket a megfelelő hosszúságú rúdhoz helyezik. Így nyernek 

tartalmat a számjegyek, válnak a mennyiség kifejezőjévé. 

Játékaikban sokszor kombinálják a piros és piros-kék rudakat is, ezáltal további 

matematikai tapasztalatokat szereznek. 

 A dörzspapírból készült számjegyeken az óvodapedagógus bemutatja, hogyan 

kell azokat úgy végigsimítani, ahogy írják.  Magát a leírást grízzel vagy homokkal teli 

tálcán gyakorolják, ahol a gyereknek nem épül ki kudarcélmény, hiszen az elrontott 

számot (betűt) egy mozdulattal elsimítja és elölről kezdi. Könnyen beidegződik 
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kezükbe a számjegyek helyes rajzolása, majd írása helyes vonalvezetéssel. Így 

kapcsolódik a vizuális képhez és számtani fogalomhoz a finom motorikus tudás. 

A számjegyeket szinte minden gyermek az autók rendszámáról vagy a mindennapi 

élet során másutt látható számokról felismeri, de a mögött a tudás mögött nincs 

számfogalom. Az "orsós" doboz, két ötrekeszes dobozból áll, amelyeknek az elülső 

pereme alacsonyabb, a hátsó magasabb. A hátsó lapon minden rekesz mögött egy-egy 

számjegy olvasható: az első dobozban 0-tól 4-ig, a másodikban 5-től 9-ig. Feladat: 

minden rekeszbe annyi pálcikát kell belerakni, amennyit a számjegy jelent. Az elsőbe, 

ahol nullát láthatunk, nem kell semmit tenni. Itt találkoznak a gyerekek először a nulla, 

azaz a semmi fogalmával.  

Miután számfogalmaik kialakultak, a számok és korongok kirakásával játszva 

felismerik a páros és páratlan számok közti különbséget. 

Kedvelt játéka a gyermekeknek a színes gyöngyrúd készlet és az abból kirakott 

gyöngykígyó. A színes gyöngykígyó "átvarázsolása" aranykígyóvá nagyon szórakoztató 

és ismétlésével tapasztalataik alapján megtanulják a tízes átlépését. Sokszor saját 

ötleteik alapján a piros-kék rudakhoz odarakják a megfelelő gyöngyrudakat és a 

számjegyeket.  

A gyöngyrudakkal gyakorolhatják az összeadást is. Ugyanezt a célt szolgálják a kis 

piros és kék facsíkok és az ezekhez hozzárendelt összeadás-kivonás tábla. 

Külön eszköz szolgál a tízes számrendszer kézzelfoghatóvá tételére. Itt egy tálcán 

találhatók fa gyöngyök egyesével, illetve tízesével csíkba, százasával négyzetbe, 

ezresével kockába fűzve. A gyermek vizuálisan és súlyérzéken keresztül tapasztalja a 

léptékváltást. A készlet számlapokkal kiegészítve a négy alapművelet gyakorlására is 

alkalmas. 

A matematika iránt fogékonyabb gyermekek a Séguin táblákkal játszva a 

helyiértékeket is könnyen megértik és a többjegyű számok írását is elsajátítják. 

Mindenféle más számolásos játékot, társasjátékot is beiktatunk programunkba, 

ami egy-egy gyermeknek, gyermekcsoportnak megfelel. 

A matematikai gondolkodás kialakításában és fejlesztésében nagyon fontos, hogy 

figyelembe vegyük minden gyermek haladási tempóját és tudjuk, mikor mit mutassunk 
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be számára. Többnyire maguktól megtalálják, hogy mivel és mennyi ideig játszanak. 

Fontos, hogy matematikai fogalmaik kialakulásához tevékenységük eredményeként 

saját tapasztattal jussanak el. Ugyanez vonatkozik a matematikai problémák 

megoldására, a matematikai műveletek elsajátítására is. Montessori több helyen 

nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az eszközök segítségével szerzett tudást, 

képességet a mindennapi élet során fel kell használni, alkalmazni kell. A tudás, a 

képesség annyit ér, amennyire mindennapjaikban alkalmazni tudják. A Montessori 

pedagógus ráirányítja a figyelmet a mindennapi életben a számlálásra, a dolgok 

számbeliségének észrevételére.  

A geometriai fogalmak megismerése is hozzátartozik a világ megismeréséhez és a 

dolgok tulajdonságainak meghatározásához, megnevezéséhez. Éppen ezért 

Montessori a geometriai formák megismerésének megkönnyítésére is vonzó 

eszközöket dolgozott ki. 

A síkmértani formák megismerését a síkidomok szekrénye segíti. Ez egy hat 

keskeny fiókot tartalmazó szekrény, amelynek minden fiókjában hat különböző, az 

alaplapból kiemelhető és visszailleszthető síkidom található. A gyerekek egy-egy fiókot 

maguk elé helyezhetnek az asztalukon, a kis fogantyúkkal ellátott síkmértani formákat 

kiemelhetik, majd a megfelelő helyre visszatehetik. Az óvónő megnevezi az érdeklődő 

gyereknek a síkidomot, de tulajdonságait még az óvodában nem kell ismertetni. 

A síkmértani szekrényhez tartoznak az egyes fiókoknak megfelelő kartonlapok. 

Ezekből három sorozat van. Az első sorozat lapjain a síkmértani formák egésze 

sötétkék, a második sorozaton vastag, a harmadikon pedig vékony sötétkék a formák 

körvonala. Feladat: a síkmértani formákat a kartonlapon a neki megfelelő helyre tenni. 

Ezek a műveletek már fejlettebb képességeket igényelnek, mert nem olyan erős a 

kontroll, mint az alaplapnál, amelynél csak akkor helyezhetők el a formák, ha pontosan 

beleillenek. 

 A mértani testek megismerésére Montessori eszközkészletében nagyon szép 

sötétkékre festett, kellemesen körültapintható, megfelelő talapzaton álló, fából 

készült testek szolgálnak. A feladat: a testeket talapzatukról levenni, körülsimítani, 

felfedezni tulajdonságaikat, „viselkedésüket”, esetleg megnevezni őket. 
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Hozzátartoznak olyan lapok, amelyeken a testek alapformája látható. A gyerekek a 

mértani testeket ezekre helyezhetik. 

A mértani titokzsák.   Egy zsákba kisebb méretű mértani testeket helyezünk, egy-

egy gyermek belenyúl a zsákba, megtapogatja a kezébe kerülő mértani testet, majd 

kitalálja, hogy mi van a kezében. Ezt mindig több gyerek játssza együtt, többnyire az 

óvónő részvételével. 

Ezek a játékok nemcsak szórakoztatóak, de pontosabbá teszik a tájékozódást a 

világban. Montessori több helyen nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az eszközök 

segítségével szerzett tudást, képességet a mindennapi élet során fel kell használni, 

alkalmazni kell.  

6. A KOZMIKUS - KULTURÁLIS NEVELÉS ALAPJAI 

Fontos, hogy a gyermekeknek közvetlen kapcsolatuk legyen a természettel. 

Célunk, hogy ne csak ismerjék, hanem szeressék is, legyen alkalmuk a természet 

legfontosabb jelenségeit megfigyelni és tevékenységükkel a természet ápolásához, 

védelméhez hozzájárulni. 

Óvodánkban sok növény, akvárium található. A gyermekek érezzenek felelősséget 

a növények ápolásáért, az állatok gondozásáért, az akvárium rendben tartásáért. Ne 

csak egyenként ismerjék meg a gyermekek az állatokat, hanem lehetőleg megfelelő 

környezetben, csoportosan is, hogy társas életüket megfigyelhessék. Legyen ez szerves 

része életüknek. A kisgyermekeknek nem kell magyaráznunk az egyes élőlények 

védelmének fontosságát, értékét, ha így élünk, akkor ennek természetes 

következménye az állatok szeretete és védelme. Rendszeresen szervezünk 

látogatásokat gazdaságokba, ahol a gyermekek a háziállatok életét, gondozását, a 

növények növekedését, ápolását, az évszakok körforgását megfigyelhetik. 

 A kertben, mezőn, erdőben megfigyelhetik a legkisebb állatokat is: a kukacokat, 

gilisztákat, lepkéket, bogarakat, békákat, gyíkokat, madarakat stb. Érezzék, tudják, 

hogy minden állatnak fontos az élete, helye van a természet egészében. Megfigyelik 

testrészeiket és azok funkcióit, rátalálási helyüket, életmódjukat. Rendszeresen járunk 

állatkertbe.  
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Az a célunk, hogy rámutassunk a Föld élőlényeinek változatosságára, a sokféleség 

megtartásának fontosságára. A könyvsarok nagyszámú ismeretterjesztő könyvet 

tartalmaz, amelyekből ismerkedhetnek a régiónkban vagy a tőlünk távol élő állatokkal 

is. Azt a szemléletet képviseljük, hogy úgy, ahogy minden emberben van valami jó, 

minden állatnak van haszna és a saját faja szempontjából lehet szépnek látni. 

A természet megismeréséhez tartozik az anyagok fizikai és kémiai 

tulajdonságainak ismerete is. A legalapvetőbb, közvetlenül tapasztalható jelenségekre 

hívjuk fel az óvodások figyelmét. 

Az érzékelést fejlesztő eszközök segítségével megismerik és megtanulják 

megnevezni az anyagok fizikai tulajdonságait (súly, hő, kiterjedés, stb.). A gyakorlati 

életre előkészítő öntögetős játékoknál tapasztalhatják az anyagok halmazállapotának 

különbözőségét, a kiterjedés és alakzat közti összefüggéseket. Az időjárás megfigyelése 

során a hőfok és halmazállapot összefüggését: a fagyást és olvadást. A szél hatására a 

fák leveleinek mozgását, víz mellett a hullámzását. Előállítunk egyszerű kísérleteket is 

kisebb gyermekcsoportokkal az anyagok fizikai vagy kémiai tulajdonságának 

megfigyelésére. Bemutatjuk a mágnesesség hatását, használunk nagyítót növények, 

állatok vagy élettelen anyag részleteinek megfigyeléséhez, a testek úszását 

megfigyeljük a folyadékokon, a fény és árnyék változását napsugár vagy mesterséges 

fény hatására, kristályosíthatunk cukrot, sót, stb. 

A földrajzi ismeretek egyik legfontosabb eleme az időjárás megfigyelése, időjárási 

tábla és mozgó naptár készítése. A gyerekekkel beszélgetünk az idő múlásáról, az 

évszakok változásairól, a napok, hónapok, évek egymást követő rendjéről - és ezt 

mozgó naptár formájában mindig a naptári évnek megfelelően rakjuk ki. A térkép 

fogalmát az óvoda alaprajzának és a séták vonalának megrajzolásával alapozzuk meg. 

A csoportszobában tartunk földgömböt, ezt böngészve megismerik a kontinenseket, a 

vizek és földek kiterjedését.  

Szívesen nézegetnek képeket és hallgatnak elbeszéléseket a világ keletkezéséről, a 

Föld, a többi bolygó kialakulásáról, az űrkutatásról. Érdekli őket az állatfajok 

kialakulása, az őslények, pl. a dinoszauruszok. 
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A csoportszobában nagyméretű Magyarország puzzle térkép található. Ezenkívül a 

világ kontinenseinek térképei is megtalálhatók puzzle formában. A földgömböket, 

kontinens térképeket felhasználva beszélgethetünk a különböző tájak, kontinensek 

növény- és állatvilágáról, kultúráiról. Jó játék állatok, növények kis képeinek 

elhelyezése a térkép megfelelő helyére.  

A csillagászati ismeretek alapja a nap és hold járásának, a csillagok 

elhelyezkedésének, fényességének figyelése. A gyermekek szeretnek beszélgetni az 

űrről, az űrsétákról, a bolygókról. Lehetőséget teremtünk az égbolt térképét 

tanulmányozni a naprendszerrel, bolygókkal. 

Montessori a kozmikus nevelés problematikáján belül taglalja az ember szerepét. 

Nagyon fontos, hogy már a kisgyermekeknek felhívjuk a figyelmét az emberi 

alkotásokra az őt körülvevő világban. Rá kell mutatni arra, hogy mi mindent alkotott az 

ember, ébresszünk tiszteletet és megbecsülést minden alkotó ember iránt. A 

művészet, a tudomány és az ipari termékek összekötik egymással az embereket. 

Montessori pedagógiáját jellemzi: az egész emberiséget átható szeretet, egymás 

megértése, elfogadása, megbecsülése. 

Nagyon fontosnak tartja a gyermekeket megtanítani arra, hogy az embereknek 

mindenhol – bárhol éljenek a Földön – azonos szükségleteik voltak, vannak, csak 

különböző formákban elégítik ki azokat. Így mindig mindenkinek szüksége van lakásra, 

ruházatra, ennivalóra. Mindenütt átadják az öregek a fiataloknak tapasztalataikat, 

megtanítják az életben helytállni, mire felnőnek. A kulturális sokszínűség elfogadása, 

internalizálása ebben a korban kell, hogy elkezdődjön. 

Montessori legmagasabb célja a békére nevelés. Ez csak úgy lehetséges, ha az 

emberek már kisgyermekkoruktól fogva ismerik egymást. Tudják, hogy a másik – 

esetleg más a bőrének színe, más a haja, az anyanyelve, a hite vagy a világnézete – 

emberi mivoltában, lényegében hozzá hasonló: gondolkodik, érez és szeretetre, 

békességre vágyik. 
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Mindez csak megalapozása a kozmikus - kulturális nevelésnek, előkészítése annak 

a szemléletnek, hogy a világmindenség egységes egész és mindannyian a 

világmindenség részei vagyunk. 

 

7. MŰVÉSZETI NEVELÉS  

A Montessori nevelésben a művészet megszerettetésének, a művészeti nevelés 

megalapozásának nagy szerepe van. 

A rajzoláshoz, festéshez minél többféle színes rajzeszközt, ecsetet, festéket 

valamint alkalmas minőségű és nagyságú papírokat tartunk a polcon a gyermekek 

számára elérhető helyen, hogy a gyermek maga kezdeményezhesse a művészeti 

tevékenységet. A gyermekek tetszésük szerint szabadon rajzolhatnak vagy festhetnek, 

a játékidőben, ahogy képességüknek, hangulatuknak megfelel. A rajzolás, festés az 

óvodás gyermekek számára is önkifejezési eszköz. A pedagógus feladata újabb és újabb 

technikák megmutatása.   

Csoportunkba bevezetünk többféle anyagból mintázást (agyag, papírmasé, 

gyurma stb.); hagyományos népművészeti mesterségeket: fonást, szövést, (fonalból, 

háncsból, nádból, kukoricacsuhéból stb.), különböző kézimunkákat papírból 

(hajtogatás, fűzés, vágás stb.) Itt is az az elv érvényesül, hogy a bemutatás és az első 

gyakorlás után az eszközök, anyagok elérhető helyen maradnak, hogy a gyermekek 

bármikor elővehessék és folytathassák ilyen irányú tevékenységeiket is.  

 Barkácsoláshoz biztosítunk megfelelő gyermekméretű eszközöket: kis kalapácsot, 

harapófogót, esetleg lombfűrészt stb. és megfelelő anyagokat (puhafaléc, rúd stb.). 

Ezeket az eszközöket azonban nem vehetik elő szabadon, hanem kérni kell, hogy a 

balesetveszély kizárása érdekében egy felnőtt – pedagógus vagy szülő – szeme 

állandóan figyelemmel kísérhesse tevékenységüket. Alkalomszerűen sor kerül közös 

alkotások készítésére is (farsang előkészülete, terepasztal készítés, stb.) 

Az óvodapedagógus e tevékenységek folyamán is Montessori pedagógiai elveinek 

megfelelően dolgozik. 
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8. ÉNEK - ZENEI NEVELÉS  

 Kodály és Montessori filozófiája és pedagógiai elmélete nagyon hasonló. 

Mindketten hisznek abban, hogy minden gyermek tanítható, csak ki kell bontakoztatni 

adottságait. Meggyőződésük, hogy ápolni kell minden népnek saját kultúráját és meg 

kell ismerkedni más népek kultúrájával is. A különböző országokban élő népeket csak a 

kölcsönös ismeret hozhatja egymáshoz közelebb, azáltal szerethetik meg egymást, 

kerülhetnek lélekben közelebb egymáshoz. Nevelői munkájuk távoli célja a népek 

világot átfogó barátsága, békéje. Óvodánkban alkalmazzuk Kodály módszerét. 

Az ének-zenei nevelés anyagát a gyermekek fejlettségi szintjének, életkori 

sajátosságainak megfelelően körültekintően választjuk meg. A közös éneklés és zenélés 

fokozza az életörömet, az összetartozás érzését, a művészi befogadóképességet. 

A hallás- és ritmusfejlesztést jól megvalósíthatjuk az egyenletes lüktetés, a ritmus, 

a motívumok, a gyors-lassú, a hangerő, a magas-mély, a halk-hangos gyakorlásával.  

Montessori eszközrendszerében a csendjáték, a zörejdobozok és a harangsor 

alkalmazása is segítik a zenei hallás fejlesztését. A hangulat megteremtésének jelentős 

szerepe van a zenei nevelésben. A zenehallgatási anyag kiválasztása, színvonalas 

előadása fontos feladatunk. 

Pedagógiai tervünkben szerepelnek a rendszeres zenei feladatok, események. 

Hetente kétszer kerül sor szervezett ének-zenei tevékenységre. Ezen túl a gyermekek 

rendszeresen járnak zenei programra vagy az óvodában szervezünk koncertet, 

táncházat, hangszerbemutatót. 

Zenei programunk részeként a gyermekek az óvodai élet során rendszeresen 

találkoznak a klasszikus zenével, megismerik a műfaj nagyjait (pl. Bach, Mozart, 

Beethoven), zenei hagyatékukat és a kort, amiben éltek.  

Amikor a gyermekek a kozmikus nevelés során a kultúrák sokszínűségével 

találkoznak, egy adott népcsoport mélyebb megértése érdekében, egyéb  

folklórelemek mellett, tanulmányozzák a népzenei kultúráját is.     
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9. A MOZGÁSFEJLESZTÉS  

Montessori a kisgyermekkorban az egészséges növekedéshez és fejlődéshez 

rendkívül fontosnak tartja a szabad mozgás állandó biztosítását. A tetszés szerinti 

testhelyzet és helyváltoztatás része a testnevelésnek. A gyermek egészséges fejlődése 

érdekében biztosítjuk azokat a feltételeket, melyek a biológiai fejlődését segítik elő.  

A csendjátékokban a vonalon járás és egyensúlyozó gyakorlatok hozzájárulnak a 

helyes tartás, járás, egyensúlyozás, általában a nagyobb testi önkontroll 

elsajátításához. 

A napirend egyik fontos mozzanata a mindennapos testnevelés, amely során a 

gyermek 5-10 percben átmozgatja, bemelegíti egész testét. A mindennapos 

testnevelés játékos, mondókákkal átszőtt gyakorlatok együttese. Lehetőség szerint az 

udvari játékba ágyazva valósul meg. 

A szabadban, más játék és tevékenység mellett, törekszünk arra, hogy a 

gyermekek minél több ügyességi, mozgásos szabályjátékot is játsszanak, megfelelő 

eszközök felhasználásával minél többet másszanak, kússzanak, húzódzkodjanak stb. 

 

Hetente egyszer tartunk szervezett testnevelési foglalkozást, melynek célja a 

gyermekek minden izomcsoportjának erősítése, mozgásának, állóképességének, 

alkalmazkodó képességének, testi ügyességének fejlesztése. A testnevelés 

foglalkozásokon sok mozgásos- és szabályjátékot játszunk. Ha ezeket a gyermekek 

megkedvelik, a szabadban is szívesen kezdeményezik ők maguk is. 

A testnevelés foglalkozásokon a gyakorlatok megmutatása és megnevezése során 

a gyermekek a legtermészetesebb módon sok fontos szót, kifejezést tanulnak meg. Így 

pl. a testrészeik nevét, a különböző helyváltoztatások nevét: megyünk, futunk, 

rohanunk, mendegélünk, ugrálunk, szökkenünk, kúszunk, mászunk stb. és egyéb 

mozdulatok nevét: forgunk, lehajolunk, stb. valamint a névutók használatát: le, fel, alá, 

fölé, lejjebb, feljebb stb.  

A testnevelés foglalkozás során is fokozottan ügyelünk nevelési elveink 

érvényesülésére. Tiszteletben tartjuk a gyermekek különböző adottságait és 
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teljesítményüket mindig saját teljesítményükhöz hasonlítjuk. Értékeljük az igyekezetet, 

a legkisebb fejlődést is észrevételezzük, és együtt örülünk gyermekeinkkel. 

 

10.   A CSENDJÁTÉK 

A Montessori óvodai élet elmaradhatatlan mozzanata a csendjáték. A köridő 

kezdete előtt az óvónő halk szavát vagy lágy zeneszót meghallva a gyermekek halkan 

helyre teszik játékszereiket, eszközeiket és óvatosan, szinte zaj nélkül földre helyezik 

ülőpárnáikat és leülnek a padlón lévő körforma köré.  

Mivel a tevékenységi idő alatt a gyermekek szabadon mozoghatnak, 

változtathatják helyüket és halk beszéd, duruzsolás mindig hallható, a csendjátéknak 

elsődleges feladata, hogy a gyermekek meghallgassák a csendet és néhány percig 

teljes nyugalomban legyenek. Az óvónőnek gondoskodnia kell arról, hogy mindenki 

kényelmesen helyezkedjék el, mert csak így kívánhatjuk meg a teljes 

mozdulatlanságot. A gyermekek derűt és várakozó feszültséget tükröző csillogó 

szemeik azt mutatják, hogy ezt nagyon élvezik. Aztán lehajtják fejüket, becsukják 

szemüket és "hallgatják" a csendet.  A csend hallgatása élménnyé válik, egyben a zenei 

nevelésnek is egyik alapmozzanata. Közben átélik saját benső hangulatukat, a csend 

áhítatát. A csendjátékban közösségi élmény lesz a csend.  

Ugyanakkor rájönnek, hogy soha nincs tökéletes csend. Meghallanak olyan 

zörejeket, hangokat, amelyekre a minden napi élet során nem figyelnek fel. Utána 

kinyitják szemüket és megsúgják az óvónőnek, hogy milyen hangokat, zörejeket 

halottak. Néha az óvónő – megfelelő előkészítés után – maga is megszólaltathat 

különböző hangokat és a gyermekek kitalálják, mit hallottak. 

A csendjátéknak, a csend és nyugalom, a befelé figyelés átélésének a felnőttkor 

számára is fontos hozadéka van, hiszen a gyermek hozzászokik ahhoz, hogy a 

mindennapi élet rohanásában időnként meg kell állni és hogy néhány perc pihenés, 

elmélkedés után az ember felfrissülten tudja tovább folytatni az életét. 

A vonalon való járás: a földre rajzolt körön vagy ellipszisen úgy kell körbejárni, 

hogy közben valamilyen tárgyat magukkal visznek és ügyelnek arra, hogy ne lépjenek 

le a vonalról. Az egyensúly megtartása komoly kihívást jelent a kisebbek számára. 
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Később az óvónő bemutatja, hogyan lehet a vonalon járni úgy, hogy a lépő lábuk 

sarkát a másik lábfejük ujjaihoz helyezzék. Tovább nehezíthetik a feladatot, ha 

kezükben egy csengőt visznek, egy tálcán egy pohár vizet, stb. Külön sajátos feladat az 

eszköz átadása a pajtásnak, amelyet általában egy gyengéd simogatás kísér. Ebben 

finomodik egymásra figyelésük, harmonikus mozdulataik, metakommunikációjuk.  

A vonalon járáshoz is szükség van a csendre, hogy aki éppen körbemegy, tudjon 

koncentrálni a mozgására, ezért a vonalon járás a csendjáték egy összetettebb 

változata. A vonalon járás során a gyermekek összerendezik, tökéletesítik mozgásukat, 

fejlődik az egyensúlyérzékük, megtanulják figyelmüket megosztani két dolog között, 

miközben kezük és lábuk mozgását szétválasztják. A vonalon járás alatt gyakran 

megnyugtató, halk zene szól. Nagy élmény a mozgásingerek leküzdése, uralkodás 

önmagunkon.  

A gyerekek azért teremtik meg a csendet, mert szeretik. Érzik felelősségüket, hogy 

mindenki egyformán felelős a közös csend létrehozásáért, mert ha csak egy gyermek 

zajt kelt, már nem lesz teljes csend. A feladat teljesítése jó játék és ugyanakkor közös 

(siker)élményt nyújt. A csendjáték sokat jelent az önfegyelem, a szép és harmonikus 

mozgás, nem utolsó sorban a közösségi magatartás kialakításának szempontjából. 

Montessori pedagógiai gyakorlata során rájött arra is, hogy a gyermekek számára 

milyen fontos, ha megtanulják a teljes csendet megteremteni, megtartani és élvezni.
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VII. A GYERMEK FEJLETTSÉGI SZINTJÉNEK MUTATÓI AZ ÓVODÁS KOR 
VÉGÉRE; AZ ISKOLAÉRETTSÉG ELÉRÉSÉNEK SEGÍTÉSE AZ ÓVODÁBAN 
 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a gyermekek többsége az óvodáskor végre eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. 

Óvodánkban a gyermekek fejlődését a Montessori eszközökkel és 

tevékenységekkel az óvodába lépéstől az iskolakezdésig egy – az adott gyermek egyéni 

képességeit, igényeit és fejlődési ütemét figyelembe vevő – folyamatként, komplex 

módon segítjük, támogatjuk, hangsúlyt fektetve a gyermek önfejlesztő, öntanító 

motivációira és mechanizmusaira, az egész gyermeki személyiség harmonikus 

fejlődésére. 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális 

érettség, amelyek mindegyike egyaránt szükséges a sikeres iskolai munkához.  

A testileg egészségesen fejlődő gyermek hat éves kora körül eljut az első 

alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Erőteljesen 

fejlődik, összerendezettebb, harmonikusabb lesz mozgáskoordinációja és 

finommotorikája. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégülését szándékosan 

irányítani képes.  

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott 

érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei 

folyamatosan fejlődnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös 

jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus 

differenciálásnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma 

kialakulásának. 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél az önkéntelen emlékezeti bevésés és 

felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, 

megnő a megőrzés időtartama, a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a 

felidézés. Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan 

növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele. A 

cselekvő, szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 

kialakulóban van.  
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Az egészségesen fejlődő gyermek érthetően, folyamatosan beszél, gondolatait, 

kéréseit, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő 

tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt használ, különböző 

mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat; 

végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét. 

Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, 

szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a 

gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében 

élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az 

időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak 

azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet 

megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A 

szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító 

elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre 

felnőttel és gyermektársaival, megjelenik az érdeklődés a betűk, számok iránt, kialakul 

a tanulás iránti belső motiváció. A szociálisan érett gyermek egyre több szabályhoz tud 

alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését; feladattudata kialakulóban 

van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb 

elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, 

önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

Az iskolaérettség kialakulásának figyelemmel kísérésére és megsegítésére az 5. 

életévüket betöltött gyermekek tanuláshoz szükséges részképességeinek fejlettségét a 

Sindelar-féle komplex felméréssel vizsgáljuk, az életkorhoz képest elmaradást mutató 

képességeket Montessori eszközökkel és Montessori szemléletű játékokkal egyéni 

vagy mikrocsoportos tevékenységben megsegítjük. A fejlesztés tervezéséhez és 

nyomon követéséhez egyéni fejlesztési terv készül. 

Az 5. életévüket betöltött gyermekek, továbbá mozgásfejlesztő által végzett alapozó 

terápiás felmérésen vesznek részt. Az óvoda biztosítja a helyet és időt a gyermekek 

mozgásfejlesztésére, ezt egy az óvoda által meghívott, vele együttműködő alapozó 

terapeuta végzi. 
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A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt 

fejlettségi szint. 

 

VI. INTEGRÁLT NEVELÉS 

Óvodánkba az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye 

valamint a nevelőtestülettel, fenntartóval folytatott személyes konzultáció alapján 

kerülhetnek be sajátos nevelési igényű gyermekek. 

 

Az óvodai nevelés országos alapprogramja óvodánk pedagógiai programjában az 

alábbiak figyelembe vételével kerül megvalósításra: 

- a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését, az eredményeit, erényeit, 

sikeres próbálkozásait értékelő, másságát elfogadó környezet segíti 

- az óvodai nevelés a fogyatékos gyermekeknél is a nevelés általános 

célkitűzéseinek megvalósítására törekszik: a nevelés hatására a sérülés arányában a 

fogyatékos gyermeknél is ki kell alakulnia az alkalmazkodó képességnek, az 

akaraterőnek, az önállóságra törekvésnek, az együttműködésnek: ennek érdekében a 

napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a gyermek, hogy önállóan tudjon 

cselekedni 

- a különleges gondozási igényből adódó feladatok végrehajtásánál törekszünk 

arra, hogy a nem vagy kevésbé sérült funkciók differenciáltabb működésének tudatos 

fejlesztésével bővüljenek a kompenzációs lehetőségek 

- a gyermek nevelését gyógypedagógiai, orvosi, pszichológiai komplex vizsgálat 

diagnózisára, javaslataira építjük 

 

Amennyiben az óvodában sajátos nevelési igényű gyermek kerül felvételre, úgy 

esetében az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján, 

illetve a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet: A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve alapján járunk el.   
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VIII. GYERMEKVÉDELEM 

Fontos feladatunk odafigyelni azokra a gyermekekre, akiknek fejlődését negatív 

környezeti hatások, hátrányok gátolják. Fel kell tárnunk mindazon körülményeket, 

melyek a kiskorú veszélyeztetettségének megelőzését, illetve a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetését elősegítik. Az óvoda feladata, hogy támogassa a 

nevelési nehézségekkel küzdő családokat, a fejlődésben gátolt gyermekeket. A segítő 

etikai normák és módszerek alkalmazásával sokat tehetünk a hátrányok csökkentése 

és kompenzálása érdekében. 

A nevelő-oktató intézmények gyermekvédelmi feladatait elsősorban a 

Gyermekvédelmi törvény és a Közoktatási törvény határozza meg.  

A Gyermekvédelmi törvény kimondja, hogy:  

„A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, egészséges 

felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez. 

(…) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő 

nevelkedéshez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető 

tényezők elhárításához. (…) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és 

jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával (…) 

foglalkozik.”  (részletek a Gyermekvédelmi törvény 6. és 11. §-ából)  

A gyerek jogainak és érdekeinek védelme az óvoda minden dolgozójának feladata és 

kötelessége. 

A veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyerekeknek és családjuknak minden 

lehetséges segítséget meg kell kapniuk. 

 A „veszélyeztetettség: olyan (…) magatartás, mulasztás vagy körülmény 

következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 

fejlődését gátolja vagy akadályozza” (részletek a Gyermekvédelmi törvény 5. §-ából) 

A segítségnyújtás mindkét esetben akkor lehet eredményes, ha a gyerek érdekeinek 

védelme mellett a család felé is irányul.  

A segítségnyújtás alapfeltétele a család tiszteletben tartása, a gyermek iránti 

felelősség előtérbe helyezése, továbbá a tapintatos, személyes kapcsolatok kialakítása, 

hogy feltárhatóvá váljanak a hátrányos vagy veszélyeztetett helyzet okai, hiszen ezek 

ismerete nélkül nem lehet személyre szabott segítségnyújtási stratégiákat kidolgozni.  



 

58 

 

A gyermekvédelmi munka koordinálását az óvoda vezetősége és az óvoda 

gyermekvédelmi felelőse látja el. 

 

Az óvodapedagógus feladatai:  

 Közre kell működnie a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermeket 

veszélyeztető körülmények kialakulásának megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében.  

 Fel kell figyelnie a családokban jelentkező problémákra. 

 Szükség esetén konzultációt kell kezdeményeznie az óvoda gyermekvédelmi 

felelősével, a védőnővel, a gyermekorvossal, a fejlesztő- vagy gyógypedagógussal és az 

óvodával együtt dolgozó szakemberekkel, bizonyos esetekben a szülők bevonásával.  

 Elő kell készítenie a gyermekvédelmi felelős intézkedéseit, a tennivalókról 

feljegyzést kell készítenie a csoportnapló erre szánt oldalain.  

 Meg kell ismernie a gyerekek és a családok helyzetét. Az együttműködés 

létrehozása és fejlesztése közben segítőkész, korrekt kapcsolatot kell kialakítania a 

családokkal.  

 Az egészséges fejlődés feltételeinek biztosításával, amennyire lehetséges 

kompenzálnia kell a negatív hatásokat.  

 Az Egyéni fejlődési naplót minden gyerekről rendszeresen vezetnie kell.  

 Szülői értekezleteket, fogadóórákat, közös tevékenységeket kell szerveznie, 

ahol indirekt vagy direkt módszerekkel segítséget tud adni a szülőknek.  

 Amennyiben arra szükség van, segítenie kell a pozitív gyerek-szülő kapcsolat 

kialakulását és fejlődését.  

 A problémákat jeleznie kell az óvoda gyermekvédelmi felelősének.  

 A családok védelmében a titoktartási kötelezettségének kiemelten eleget kell 

tennie.  
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A gyermekvédelmi felelős feladatai:  

• A hátrányos helyzetű családok segítése.  

• A családok szociális és anyagi helyzetének ismeretében a különböző támogatási 

formákról a szülők felvilágosítása, a támogatásokhoz való hozzájutást javaslatokkal 

segítése.  

• Bekapcsolódás a jelzőrendszer működésébe, kapcsolatfelvétel a veszélyeztetett 

gyerekek érdekében a speciális intézményekkel. (pl. Gyámhivatal, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat, Pedagógiai Szakszolgálat, stb.)  

• A hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekek nyilvántartásának 

vezetése.  

• Évente egyszer beszámoló készítése az elvégzett munkáról a nevelőtestület és a 

vezetőség számára.  

• A gyermekvédelmi tevékenység összehangolása az óvodában dolgozó 

óvodapedagógusok, a belső és külső szakemberek között.  

• Szakirányú képzéseken való részvétel, szakirodalom tanulmányozása, illetve a 

gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásának követése.  

 
Az intézményvezető feladatai:  

• A gyermekvédelmi törvényben előírt tárgyi és személyi feltételek biztosítása, 

melyek lehetővé teszik a gyermekvédelmi feladatok ellátását.  

• Folyamatos kapcsolattartás az óvodapedagógusokkal és a gyermekvédelmi 

felelőssel.  

• Annak elbírálása, hogy bizonyos esetekben szükséges-e külső szakértők 

bevonása, továbbá konzultáció az érintett óvodapedagógusokkal, szülőkkel vagy az 

intézménnyel együttműködő szakemberekkel, a gyermekvédelmi felelőssel.  

• Az éves továbbképzési terv összeállításánál figyelembe kell vennie a szakirányú 

tanfolyamok elvégzésére való lehetőséget.  

• Az óvodai könyvtár fejlesztése során a szakirodalom bővítésének lehetőségét 

biztosítania kell.  

 

Óvodánkban a gyermekvédelmi munka legfontosabb feladata a prevenció. 

Lehetőségeinkhez mérten szeretnénk megelőzni a veszélyeztetettség kialakulását.
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X. TERVEZÉS 

Óvodánkban a Montessori pedagógiát projektmódszerrel kiegészítve alkalmazzuk. A 

Montessori pedagógia szemléletébe szervesen illeszkedik az óvodás gyermekek 

érdeklődését megragadó projekttémák tervezése és megvalósítása. A témák választása 

mindig a gyermekekből indul ki. Ehhez a gyermekekkel foglalkozó pedagógusnak ismernie 

kell a csoportot alkotó gyermekek adottságait, érdeklődését. 

A projektmódszer lehetőséget ad egyes témák életkoronként és képességek szerinti 

differenciált feldolgozására, előtérbe helyezi a gyermek saját tapasztalatát, cselekvő 

aktivitását, a megismerési- és tanulási folyamatokba az érzékszervi tapasztalás bevonását.  

Az éves tevékenységtervezet elkészítésénél kiinduló pontot jelentenek az évszakok és 

jellemzőik, a természet változásai, a néphagyományok, a minden évben visszatérő, 

gyermekek számára várható és ezzel biztonságot adó ünnepek. Az évről évre visszatérő 

mozzanatok mellett fontos lehetőséget és időt biztosítani a gyerekek aktuális érdeklődése 

szerinti projektek megvalósulásának. A projektek időtartamát rugalmasan kezeljük a projekt 

mélysége, illetve a gyermekek visszajelzései alapján. Időtartamuk: 2-4 hét 

A projekteket fokozatosan építjük fel, a tevékenységek által elmélyülünk az adott 

témában. A projekt során a legtöbb tevékenység területhez készül játék, tevékenység, a 

köridőket is az adott téma alapján tervezzük. 

A gyermekek fejlődését egyénenként követjük, az egyéni esetleg mikrocsoportos 

tevékenységeket is személyre szólóan tervezzük és valósítjuk meg. Így jobban tudjuk követni 

a gyermek érdeklődését, adottságait, képességeinek fejlődését. 

Ezen belül tervezzük meg a Montessori eszközök bemutatását. Ez nehézségi sorrendben 

történik, de gyermekenként vagy kisebb gyermekcsoportonként értendő. Mindig figyelembe 

kell venni a különböző gyermekek tevékenységét, érdeklődését, fejlettségi szintjét. Így 

ugyanazt az eszközt többször is betervezhetjük, ha azt szükségesnek ítéljük meg. Gyakran 

előfordul, hogy a gyermekek egymástól tanulják meg az egy-egy eszközzel folytatható 

tevékenységet. Tervünket rugalmasan kezeljük és mindig a helyzetnek megfelelően 

módosítjuk.  
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Szervezett foglalkozást tervezünk testnevelésből heti egy alkalomra, meghatározott 

napra és időpontra. Vegyes korcsoportban a gyermekek különböző fejlettségének 

figyelembe vételével megoszthatjuk a csoportot, de foglalkoztathatjuk őket együtt is. 

Mesélés, verselés tevékenységet heti egy, ének, énekes játék tevékenységet pedig heti 

két alkalommal a hetirendbe meghatározott időpontra, közös köridős tevékenységként 

tervezzük.  

A hetirendbe beiktatjuk az egyes gyermekek vagy kisebb csoportok számára a speciális 

foglalkozásokat is. (egyéni fejlesztés, tehetséggondozás, alapozó terápia, logopédia, játék- 

és bábterápia, úszás) 

A tervezést a csoportnaplóban dokumentáljuk, megvalósulást figyelemmel kísérjük, 

reflektálunk rá. 

 

XI. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 

A csoportban minden gyermekről egyéni fejlődési naplót vezetünk, amelybe félévenként 

egyszer feljegyzéseket készítünk az alábbi szempontok szerint:  

 A gyermek téri tájékozódásának, térbeli mozgásának fejlettsége 

 A gyermek értelmi fejlettsége 

 A gyermek finommotoros koordinációjának fejlettsége 

 A gyermek nyelvi kifejezőképességének fejlettsége 

 A gyermek szociális fejlettsége 

 A gyermek szociális érettsége 

 

A Montessori eszközökkel való tevékenységeket/játékokat eszközösszesítő táblázatban 

folyamatosan jegyezzük és onnan negyedévenként az egyes gyermekek naplójába átírjuk. Az 

egyes gyermekek nevelésében, fejlesztésében az előttünk álló feladatokat megfogalmazzuk, 

és amikor teljesítettük, megjelöljük. 

Az 5. életévüket betöltött gyermekek tanuláshoz szükséges részképességeinek 

fejlettségét a Sindelar-féle komplex felméréssel vizsgáljuk, az életkorhoz képest elmaradást 

mutató képességeket Montessori eszközökkel és Montessori szemléletű játékokkal egyéni 

vagy mikrocsoportos tevékenységben megsegítjük. A fejlesztés tervezéséhez és 

nyomonkövetéséhez egyéni fejlesztési terv készül. 
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Az 5. életévüket betöltött gyermekek továbbá mozgásfejlesztő által végzett alapozó terápiás 

felmérésen vesznek részt.  

A pedagógus minden egyes gyermek teljesítményét saját előző teljesítményéhez méri és 

értékeli. Nem az eredmény a fontos, hanem az igyekezet, a tevékenység, a fejlődés iránya. 

Így a gyermekeknek nem lesznek kudarcélményeik és már az óvodások is átveszik a 

pedagógus értékelési szemléletét. 

A Montessori pedagógia a teljesítményorientáltság helyett az adott tevékenységben 

való önfejlődésre helyezi a hangsúlyt, azt mondja, hogy egy adott tevékenységet azért jó 

egyre jobban, egyre ügyesebben végezni, mert attól gazdagabb lesz az ember, az egy értéket 

képvisel, ami nemcsak neki, hanem társainak is hasznos. A pedagógus a tanulás, fejlődés 

hosszútávú céljait tartja szem előtt és azokra irányítja a gyermek figyelmét is. A külső 

motiváló tényezők helyett a gyermek ezeket a célokat tartja szem előtt, ezáltal nem 

teljesítményorientált, hanem fejlődésorientált lesz.  

A Montessori pedagógiai gyakorlatban több olyan módszer létezik, ami megtámogatja a 

belső motivációt. A Montessori játékeszközök túlnyomó többsége a játékba integrált 

önellenőrzési lehetőséggel rendelkezik. Magyarán, a gyermek maga látja, hogy jól végzett-e 

el egy feladatot, vagy pedig valahol hibázott. Ezután ő maga ki tudja javítani saját hibáját. Az 

a tény, hogy nem a felnőtt mutat rá a hibára és az, hogy maga is ki tudja javítani, nem fogja 

károsan befolyásolni a belső motivációját, sőt inkább arra ösztönzi, hogy újból elvégezze a 

feladatot.  

A belső motiváció, a természetes gyermeki érdeklődés fenntartásában kulcsszerepe van 

a pedagógusnak, aki a gyermeket megfigyelve, képességeit jól ismerve, mindig olyan 

játékeszközzel kínálja meg őt, ami a képességeinek megfelelő, illetve csak annyival van a 

képességei felett, hogy az fejlődésre, önfejlesztésre serkentse őt. 

A pedagógus tudatos háttérmunkájának köszönhetően, a gyermekek megtanulnak 

önállóan és felelősségteljesen dönteni, maguknak értelmes tevékenységet választani, 

mindezt pedig a belső motiváció, a természetes kíváncsiság fenntartásával, ápolásával  érik 

el, valamint a külső motivációs tényezők teljes kiiktatásával. 
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MONTESSORI ESZKÖZJEGYZÉK 

A gyakorlati élet teendőire felkészítő eszközök 

öltöztető keretek 
öntögető és rendezgető játékok (a finommotorika fejlesztése, ill. a környezet 
ápolása) 
gyerekméretű takarítóeszközök (partvis, kislapát, seprű) 
 

Az érzékelést fejlesztő eszközök 

Kiterjedés 

hengersorok (fogantyús és színes) 
rózsaszín torony 
barna lépcső 
piros rudak 
konstruktív háromszögek 
mértani testek 
 

Szín 

alapszínek doboz 
színpárok doboz 
színárnyalatok doboz 
színkeverés paletta 
 

Tapintás 

sima és durva táblák 
párosító játék 
hőlapok 
 

Szaglás 

illathengerek 

 

Súly érzékelése 

súlyhengerek 

      

 Hallás 

 zörejdobozok 
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Eszközök az írás előkészítésére és az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésére 

írósablonok 
kézvezető játék 
dörzspapír betűk 
mozgatható ábécé 
halmazalkotó képes kártyák 
 

A matematikai gondolkodást fejlesztő eszközök 

piros-kék rudak és számjegyek 
számjegyek dörzspapírból 
orsós doboz 
számok és korongok 
Séguin táblák és gyöngyök 
tízes számrendszert bemutató tálca gyöngyökkel 
százas tábla 
törtes bábuk 
binomiális és trinomiális kocka 
összeadás és kivonás kígyójáték 
összeadás és kivonás táblajáték 
 

 

Eszközök a kozmikus-kulturális neveléshez 

dörzspapír földgömb 
kontinens földgömb 
föld-víz alakzatok tálcák 
6 kontinens és 1 világ puzzle-térkép 
zászlók 
állat és növény részei fogantyús puzzle-ok 
kontinensek állatai 
boltív építő 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK  
 

A Bábakalács Montessori Óvoda Pedagógiai Programját az intézmény nevelőtestülete 

elfogadta. A Pedagógiai Programot az intézmény vezetője jóváhagyta. 

Vác, 2019. szeptember 02.  

 

 

..................................................  

         Lázárné Prucsi Katalin 

intézményvezető  

 

 

A Bábakalács Montessori Óvoda Pedagógiai Programját a szülői szervezet megismerte, az 

abban foglaltakkal egyetért.  

Vác, 2019. szeptember 05.  

 

 

..................................................  

    szülői szervezet képviselője 

 

 

A Bábakalács Montessori Óvoda Pedagógiai Programját az óvodát fenntartó Körfény 

Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója megismerte, az abban foglaltakat jóváhagyta.  

Vác, 2019. szeptember 02.  
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               Császár Róbert 

         Körfény Nonprofit Kft.  

         ügyvezető igazgatója 

 


