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В Ь V E Z S I lí 8

Kapjóinkban az iskoláskor előtti növelés* tanítás - nemcsak a tervezés 

oldaláról# liani egészében - világviszonylatban ás hazai vonatkozásban 

egyaránt# a pedagógiai érdeklődés egyik aktuális# központi kérdésévé 

vált.

Számos ország vezetői# a pedagógia kiemelkedő elméleti éa gyakorlati 

szakértői egyértelműen és határozottan kijelentik# hovatovább az isko

lai feladatokat nem lehet megoldani az óvodai nevelés nélkül. Az intéz

ményes művelődéо korának lefelé terjeszkedése gyorsuló ütemben általá

nossá válik.

Aa sem tartható fenn sokáig# hogy 6 éves korig eltekintsünk olyan különb

ségektől, mint az óvodába járás# va у n 

hátrányokat jelent az óvodából kimaradtak részére. "Minden polgárnak az nos 

jogai Aötolesaágei/ vannak a tanuláshoz egész őloto alatti Ennek érdeké

ben általánossá kell tenni az óvodát! A tankötel zetteég kezdetét le kell 

szállítani 5 éves korra# ős a tankötelezettségnek egy olyan óvodai évvel 

kell kezdődnie, amely alatt a gyermekek szellemi fejlődését játékon ala

puló módszerekkel segítik elő." 1

járás, z később behozhatatlan

hazánkban, a szó ielizmust építő via. onyok között# a sokoldalú# teljes 

ember kiművelésére irányuló célokkal különösen fontos azt a tartolékerőt, 

lehetőséget felhasználni# amelyоt az iskoláskor előtti életszakasz rejt 

magában.

Install*t Közös nevelési programtervezet az Európai Közösség szoci
alista pártjai számára /ОРКМ kiadvány D 31278. ez./
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Az iskolaelőkészités az óvoda keretein belül egyre jobban felerősödik, 

ujj vonásokkal gazdagodik# "Az iskolaelőkészités fogalmában benne rej

lik a prevencióra törekvés, vagyis az, hogy ne az iskoláskor elérésekor, 

hanem már előbb kezdődjék meg az iskolai kudarc megelőzése megfelelő
ppreventiv fejlesztés segítségével#"

Mindez nagyobb tervszerűséget, céltudatosságot, differenciált munkát 

követel, igényel az óvodapedagógia területén is#

A téma fontosságának aktualitását az is erősiti, hogy most nagy forduló

pont tanúi vagyunk, amikor a készülőben lévő uj iskolai tanterv eddig 

soha nem tapasztalt aláhúzóttsággal kiván az óvodára építeni' mégpedig 

elsősorban azon a felületen, ahol alig volt érintkezésünk, és ez a terü

let a nevelésközpontuság# Pontosabbá kell továbbá tenni a két intézmény

típusban az alá és föléépülést, az illeszkedést# A sajátosrágok mellett, 

ennek tiszteletben tartásával, közelebb kell vinni egymáshoz az azonos, 

megegyező vonásokat#

A dolgozat nem öleli fel a tervezés egészét# Nem elsősorban a központi 

/tantervi, tantervelméleti/ kérdésekkel foglalkozik, noha ezt is érinti# 

A fejezetek több égé az óvodapedagógus szempontjából vizsgálja a kérdés 

két, és elsősorban az óvónő tervező munkájának tudatosabbá tételét, a 

céltudatosság növelését szolgálja#

Pontosnak tartottuk, filozófiai és gyakorlati megalapozottságot teremtve,

2 Dr# Nagy József* A kompenzáló beiskolázási modell

/Akadémiai Kiadó 1974./ 22. old.
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rámutatni a pedagógiai folyamat tervezésének szükségességére ás lehet

ségességére. fcíajd a térvár ás összetevőit elemezzük.

Kiemelt helyet foglal el a dolgozatban a személyiségvizsgálat, konkrét 

felmérés alapján.

A III* nagy egységben az előző fejtegetések végső, a gyakorlati végre

hajtást mintázó szintézise történik meg.

A téma vizsgálatának, feldolgozásának legfőbb módszereit

- A Kecskeméti Óvónőképzőben, annak Gyakorló óvodájában és a terüle

tileg idetartozó Bács, Nógrád, Pest, Baranya, Tolna, Pejér megyei 

óvodákban végzett megfigyelének, felmérések, elemzések*

- kérdőíves onkátmódszer óvónők körében*

- szakirodalmi és egyéb dokumentumok összehasonlító elemzése*

- statisztikai módszerek, grafikus ábr adások.

Szaktudományi támogatást, irányítást Dr# Ágoston György tanszékvezető 

egyetemi tanártól és Dr. Veczkó József egyetemi űo énétől kaptam, okflhek 

ezért hálás köszönettel tartozom.
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I.

A P.DACOGjAI 3SÜK-.SSáOE ■ о

Аз oktató-nevelő munka tervesésének szükségességét 

jak* A pedagógia elméleti és gyakorlati kiválóságai egyaránt bizonyítják, 

hogy a pontosan körvonalazott cél- és feladatrendszer birtokában sokkal 

hatékonyabb a munka*

már kevesen vitnt-

Kétságtelon, hogy a pedagógus tevékenységében a rögtönzött, a pillanat

nyi helyzetnek megfelelj hatásoknak is igen nagy a jelentősége, de ez 

nem zárja ki a tervszerű felkészülést, az általános váz és benne a leg

fontosabb konkrét, sokszor apró elemek, megtervezését.

As úgynevezett “ösztönösen jól csinálom", "megérzem" elv és magatartás 

elavult. El lehet ugyan érni valamilyen szinten a célt, de nagyon sok 

botorkálással, talán több idővel, energiával, az egész fejlesztő, nevelő 

személyiséget figyelembe véve hézagosán, ártalmakat hagyva vissza. /Ár

talomnak tekinthetünk minden olyan pedagógiai tevékenységet Is, ami nem 

biztosítja a neveltek maximális ssemélyiségkifejlődéöét!/ ^

A tervezés - e tervezhetőség szükségessége és lehetségessége - különösen 

fontos az óvodáskorú gyermekek nevelésénél, amikor /az iskolás-korhoz 

viszonyítva/ sok tényezó /elsősorban pszichofiziológiai sajátosságok/ 

behatárolja munkánkat. "Fejlődő gyermeki szervezettel von dolgunk, amely

nek érése még nem fejeződött be, ás amelynek munkaképessége korlátozott.

3---------- ——---------- -- *— -------*---------————-------
hr. Vecskó József« Gyermek és ifjúságvédelem /Jegyzet, Tankönyvkiadó,

Up. 1966./
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A pedagógiai folyamat kialakításánál nemcsak aim kell különös figyel

met fordítani, hogy mit tud а у értsék elvág esni, ham 

milyen fizikai ás lelki erőre van ehhez szüksége, mivel mindenfajta túl

terhelés végzetesen hathat a gyermek fejlődésének általános menetére*" ^

orra is, hogy

Ugyanakkor legalább ennyire veszélyes a másik véglet, as alultervezés,

tervezés, ahol csupán e feltételeket kívánjuk 

megteremteni "a biológiai hajlamok önkifejlődáséhez"* Ezért is szükséges 

a tudományos alapokon nyu vó - pedogó iái, pszichológiai és fiziológiai 

kutatásokat figyelembe vevő - céltudatos, tervszerű óvodapedagógiai munka*

vagy ez e yáltalán n

Szemléletünk messzemenően tiszteletben tartja a született adottságokat, 

az idegrendszer individuális anatómiai-fiziológiai sajátosságait, mint 

előfeltételeket, deígy további, teljes fejlődés folyamatában az oktatás, 

nevelés a domináló*

Az oktató-nevelő tevókenysé nek podl e yik fontos kritériuma a terv

szerűség, mely szoros ös; sefüggésben van egyrészt a célirányossággal, 

másrészt a szervezettséggel* "A nevelést mindig határozott cél vezeti, 

a nevelési tevékenységet e у meghatározott embereszmény szabályozza, 

lolyet a növendékben megvalósítani kiván, A nevelés célratörő jellegé-
ф

bői logikuson következik totót о nevelés tervszerűsége és szexvezettsé- 
5

ge*" "A nevelés céltudatos, tervszerű, szervezett személyicégformáláo* 

Ez a legopecifikusebb jegye a személyiség spontán társadalmi formálódásá

val szemben, A nevolésbon oldőrondü szerepet játszik az ombor célkitüző

Záporozsec l A lenini ismerőtóiméiet és az óvodáskorú gyermekok oktatá
sának és értelmi nevelésének problémái /OÍ?KM dokumentációs 
anyaga - D 19*715/

^ /1», Ágoston Gy*» Neveléselmélet, Tankönyvkiadó, Bp. 1970* 10. old*/
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és célt megvalósító tevékenyságe." ®

Az óvónő munkájának tervazerüsége a mindennapi oktató-nevelő tevékeny
ed bon nem merülhet ki az általános 

Kevolési programban megfogalmazott fő feladatok ismeretében sem. A neve
lés úgynevezett standard programját,
zés, az óvoda pedagóguséinak kell a saját küriilxaényelkfr

ibcr eszmény ismerstábon, még a

>ly egy társadalmi méretű torve-
slkalmazni.

A tervezés lehet csupán a felsőbb tanügyigazgatás feladata, "ráért 
mire a tervező apparátust működésbe hozzuk, e betáplált adatok - változó 

felelően - részben /ha nem jórészt/ elavultak. Meg kell ke-korunknak
restink tehát azt a szintet, ahol
a tervezés általánosságában vans együtt, han< 

a holy a ad esetünkben

érkézét, tartalom és módszer nemcsak
7 Mgyei orlatllag is."

óvoda.

talmas alkalmazhat к ivón - a mikro-társadalmi, gazdasági körülmény eken 

kivül - a gyermeki személyiségek bonyolultsága, kimeríthetetlen sokfél 
sőge is. Hozzájuk is no у mértékben igazitani kell a hatásrendnzert, órai 
ugyancsak magas szintű tervező munkát kiván.

A odltudatossággal, tervszerűséggel - őzen belül magával a tervezéssel -
/

02 óvodapedagőgia szakirodalma is kiemelkodő helyen és jelentőséggel fog- 

lalkoelk.

"Az óvodai nevelés programja", az óvónőképző Intézetek "óvodapedagégia"

g
ßr. Ágoston üyörgyt A pedagógia alapfogalmai és a nevelési célrendszer

/Akadémiai Kiadó, Bp. 1976./ 15. old.
7 Kozma fonást Isi:olakutatás /? 'znevel6s 1974. 30. sz./
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tankönyve /Dr* Kovács Győr у czerk*/ к Glan fejezetben szól а növelés 

tervezéséről* As "óvodai Nevelés" folyóirat számos Irái 

gyeimet témánkra* Л970-ben r* Kálmán ay. As óvodákról* A növelés tágabb 

körű számbavétele, a nevolós tényesői és аз iskola viszonya* 1971-ben "A 

nevQlósi program alapjai" sorosat, 1972-től "A növelési program bovezeté- 

sénok tapasztalatai" sorosat| stb./

hívja fel a fi

le on közkedvelt a szaki’oly ól a t "Megismerni, fejleszteni" rovata /szer

keszti* Kősáné dr* Ormai Vera/, ahol 1971-től napjainkig a nevelési folyi 

t egészét, a csoportot és az egyes gyermeket me?*figyelés előtt tartják 

az elméleti éo gyakorlati szakemberek, s mindest elsősorban a tervezés 

oldaláról*

A tervszerűség* tervezés szükségességénél, lehetségességénél, bizonyos 

korlátáinál e

cinizmusról szóló felfogás alapvetően eligazít bennünket, feltárva a való

ság jelenségeinek bonyolult és szükségszerű meghatározottságát, ugyanakkor 

elüt: oltva az idealista eélolmélotet, azt a ideologikus felfogást, amely 

s célszerűséget tételes fel egy cálkitüső szellemmel együtt*

6 A deter-

egyot

Kétségtelen, hogy a pedagőgiei jelenségekre is vonatkozik a maguk konkrét 

totalitásában, az "itt és nőst" esetekben oz összefüggésük kimeríthetet

lensége, ezek végtolen gazdagsága. Ez azt is jelenti, hogy minden jelen

ség végtelen sok hatás és kölcsönhatás révén jön, jöhet létre* így minden 

jelonség о уszexi és megismételhetetlen* Hogyan lehet akkor valamit terv-

ír* Harsány! := rnő* lotexminirjaus, valószínűség, törvény /az MSZMP
Hács-Kiskun Megyei 31z* Oktatási Igazgatóságának 

"(Tájékoztató" kiadványa* 1973* 1* szám/
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Úgy,

szerűen, céltudatosan végezni, amikor tele vagyunk véletlenekkel? hogy 

ami a jelenségekbon minőségként Aény égként/ jelentkesik, azt viszony- 

leg os állandó régként ragadjuk meg* A tervezőnek /óa majd a inogva ló bitó

nak is/ mindig a minőségi jegyeket koll figyelőmbe varrni, 

ségosek a lényeghez. /Természetesen a "szükségszerű", "véletlen** kste- 

gőrlapárt dialektikusán kell látni, mert a véletlenek о у mértókhatáron 

túl átbillenhetik a lényegtelent lényeggé«/

lolyek szük-

Á minőségek tehát a jövőre is valószínűsíthetők, és ez a tervezés sí 

pontjából lényeges« Igaz, többféle múlt-állapotból jutunk a jelonbe, a 

jelcinből pedig sokféle jövő következik. Kaga a minőség is változik, je

gyei módosulnak. Ka i az, azonban a leglényegesebb minőségi jegyok, kap- 

csolatrondjzorlikkol együtt, tartósak, isroétlődőek, ezdk égszorüek. Ez 

vonatkozik az ember lényegéro, személyiségfejlődésére is.

Az emberi cselekvés alapvetően célirányon, a jövőre irányuló. "A jövő

kategóriája mindinkább a társadalom életének valóságos kategóriájává 

válik." 9 Objektiv cél természetesen nincs. A "van"-nak és a "kell"- 

nek az összevetéséből ered. A cél tulajdonképpen a valóságnak leegysze-

iberi célok ez objek

tiv Vila ?ból születnek és előfoltételezik azt - ott találják adottként.

rüeltett képe, szellemi produktum. "Valójában az

mo lövőként. De az ember nők úgy tűnik, hogy céljai a világon kívülről
* 10vannak vévo, függetlenek a világtól.••

9 Bogdán cuchodolski« A jövő embere / mbezeszmények a poda óglában/
/А pedagógia időszerű kérdései külföldön 
Tankönyvkiadó 1974# 25« old«/

10 Lenin» Filozófia füzetek, Lenin Müvei 38. kötet 173. oldal.
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Reálisan tehát úgy tudunk tervezni, célt megjelölni, ha jól ismerjük a 

ma valóságát /jelen esetben az óvodai nevelés, oktatás valóságát/, más

részt ebből a jelenből eredően ismerjük a folyamat törvényszerűségeit*

Teljes bizonyságot céljaink megvalósulásáról természetesen csak a jövő 

valósága nyújthat Д* ábra/.

AOQVŐ KÉPEA MA KEPE

II------ II-------II il =□

►г,Г7Ш^"Ги;^. ; ///// ' / /. / //

MÚLT TÁRSADALMI FOLYAMAT
OÖVÓ

□ИНГЛ-..__II. _J[ JR*
.

A JÖVŐ VALÓSÁGAA MA VALÓSÁGA
1, ábrái A cél filozófiai értelmezése

и*Цу jutunk el annak a jövőnek a képzetéhez, amely kiszámítható is, mert 

a jelenben szükségszerű tendenciák rejlenek, és megtervezhető is« mert az
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uralkodó alternatív tendenciák Ismeretében az emberek valóban csinálják 

jövőjüket, de oz a jövő egyszersmind l:lsz-'*althatatlan ±g, mert az 

alkotóképessége minduntalan módosítja az előrelátható alternatívákat.***
tbor

V •.

A tervezés szükségességénél érvelhetünk azzal is, hoy végeredményben 

minden emberi tevékenységet, méginkább ezen belül a munkát, alapos mér

nöki tevékenység, tervező munka, /tervrajz, ctb./ előz meg. Minden szak

mánál találkozunk о produktum elképzelésével /а megrendeléssel, az igény- 

nyel/, ami maga után vonja a lehetőségek számbavételét, a feldolgozásra 

korölő anyag megl:aseré.:ével, a kidolg zás elképzelésével. /i«em mindegy 

a famegmunkálásnál sem, hor>y kemény - puha-e a fa, vagy éppen réteges- 

lemez a munkadarab. E észen más szerszámot, módosért, eljárást igényel 

az egy.k, mint a másik./ Csak éppen az emberalakítás, a legbonyolultabb, 

legértékesebb anyag kiművelése legyen ösztönös, véletlenszerű?

•V •

A terv természetesen пая öncélú, nam önmagáért való. Csak a gyakorlati 

tevékenységünk, végső uoron az eredményesség igazolja hasznosságát.

Kern lehet egyétérteni azzal , hogy a torvszorUoég egyenlő az Írásban 

tervezéssel. Tervezni gondolatban, elképzeléssel, előcselekvésoel /"X 

játszással*/ is lehet. A tervet /bünketorv, pedagógiai terv, vázlat, 

stb./ mindenki magának /és nem a vezetőknek, felü yelőknek/ késniti. Ter

jedelme, rovatai, jelzései nagyon о yőniok és sajátosoak lehetnek. Hang

súlyozni kell azonban, hogy bizonyos Írásbeli rögzítésre /mindenkinek az 

e yáni igénye, szükséglete alapján/ szüksége van. Elképzelhetetlen a ook-

1 Zrinssky LászlóI .fflboreeaményok a pedagógiában - Előszó
/А pedagógia időszerű kérdései külföldön
szerb.* Illés bajomé Tankönyvkiadó Bp. 1974. 12. old./



- 24 •
t **

irányú faledot- és tevékenységrendszer, a gyermekektől érkezett infor

mációtömegnek emlékezetben tortára, a csak a "fejben" történő el

zése, stb.

Végül a tervszerű, célratörőbb óvodai munkát egyre nagyobb súllyal igény

li oktatáspolitikánk, melyet az 1972-es párthat'rosat Így rögzített* "As 

óvodába jóró gyermekek számát éa arányát jelentősen növelni kell." 12 Aa 

iskolaelŐkéozités nagy jelentősége, az elsőfokú oktatás "lefelé" terjesz

kedése - mint kivánalom - szintén megfogalmazódott a párthatározatban.

óo. ao --égve megállopitható, a tervezés az óvodában is szükséges és lehet

séges, A terv optimális beavatkozást, tevékenységrendszert, fejlődési kg* 

körülményt biztosit.

Az óvónőnek jól kell ismernie a célrendszert, mely végső soron a társa

dalom által megfogalmazott ibereszményben nyer kifejezést, ehhez kell 

hozzá ill e ез z t enl a saját óvodját, óvodai csoportját, benne az egyes gyer

meket, úgy, hogy a célhoz vezető ut Aaódnzerek, eljárások, stb,/, mint 

eszközrendszer adekváív legyen, és a végrehajtás biztosítása az ember 

maximális kifejlődését.

12 "Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének föladatai" 

/Kossuth Könyvkiadó 1972, 92, cl ;al./
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II#

AZ ÓVODAI KSVJb&imiá ÜC.ZEYLTvI

1# A3 óvónő

kiként az egész nevelési, oktatási foly; 

voző munkának is alapvető szubjektív feltétele az óvónő, az óvónők 

közössége. A sokoldalúan ás korszerűen felkészült óvodapedaóus nél

kül - bármily 

kában O'

tnak, ügy az óvodai ter-

nagyrsorU társadalmi elképzelés, eraoer eszmény birto- 

- nem képzelhető el a céltudatos, tervszerű 

leaélyisége о nevelési folyi 

sője. A nevelő - minthogy a nevelési folyamat célratörő, célszerű jel

legének szubjektív megtestesítője - vezető szarepet játszik a novolás-

• "A peda-

t meghatározó fontosságú ténygógus

ben. A nevelés valamennyi tényezője közül a céltudatosán nevelő ember 

a legfontosabb# A nevelő személyisége, eszmei és emberi arculata, peda

gógiai hozzáértése a nevelés slkoránek semmi mással nem pótolható fel

tétele." 13

A tervozée szempontjából milyen óvónői tulajdonságokra van szükség?

Tulajdonképpen a pedagógussal szemben támasztható minden követelményt 

ssámbovehetnónk, mivel már a tervezéskor is minden tudására, teljes 

képzettségére, kialakult marxista-leninista világnézetére, szocialista 

erkölcsére szükség von. Csal; azt tudja me tervezni, 

felkészült, amire képes.

f

sajátja, amire

13 Br. Hagy Sándor és Horváth Lajos» Hovelésolmélet
/Bp. Tankönyvkiadó 1965* lOl.old./
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AZ óvónő szerepe tehát a tervezéssel kapcsolatban kettős# lőször 

önmagát kell tervszerűen és céltudatosan, a közeli ős távolabbi fela

datokhoz kiművelni, örök képzésben és továbbképzésben a lehetséges log-

iberi szinteket elsajátítani* Másodszor a fel

készültség birtokában el kell végeznie a tervező munkát# fór házából 

ki kell választani a tudásanyagot, a módszereket, eszközöket, stb#, ős 

mindezt a gyermeki tevékenység elképzelésével sajátos nevelési, okta

tási, nevelődésl és tanulási folyamattá kell komponálni#

éskorszerűbb

A pedagógus teljes felkészültsége, vonzó személyisége különösen fontos 

az óvodáskorúak nevelésénél# Erről vallanak megkérdezésünkre a szülői 

vélemények, melyekben a gyermeki vélemények is tükröződnek#

FölmérésI Az óvónőképzés hallgatók bevonásával az 1 hónapos

területi szakmai gyakorlat során felmérő lappal keres

tünk fel 408 szülőt, nyilatkozzanak gyermekük és az 

óvónő viszonyáról, az óvónő /általuk vélt/ pozitív ós 

negativ tulajdonságairól# A vallomások 120 óvónőre 

vonatkoznak# A kérdőivek kitöltésiét szóbeli tájékoz

tatás elűzte • A válaszokat név nélkül kértük#

A válaszok Ö3tzegeséséből kimutatható,

84 $6»Ъвп a gyermekek /szülők/ szeretik az óvónőt 

16 Jé-ban kifo ásaik vannak, hiányokat tapasztalnak.

A goaitiv kötődés motívumai«

- Szeretetteljes /hozzáértő/ bánásmód*

a gondozási, nevelési feladatok kitűnő végzése 49,5 *
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• hz oktató, tanító laim.'ca mintaszerű végzése 30,p %

» A módszerek, eljárások, magatartás mintaszerű 

ma gnyilvánuláeai 15 %

• Egyéb indoklás /fiatal, szép, sib#/ 5 %

-egstív motívumok

-A 16 %~oB meg nem felelés /szülök szerint/ a durva bánásmódban, 

a barátságtalan, mérges, haragos, ideges, kint lós oktató-neve- 

16 munkában mutatható ki#

Sajnos az is előfordult a vélemények között, hogy "általában 

felkészületlen", arra érti meg a yermekeket, komolytalon, er

kölcsi vonatkozásban is kifogásolható#

Melyek tehát e pedagógia elmélete ás a társadalmi gyakorlat által egyaránt 

kívánatos, le fontosabb pedagógus személy sógjegyek, melyekre már a ter

vezés /felkészülés/ idejében gondolni kell?

a#/ Először Is a ma:, ás a j vő pedagógusának, köztük az óvónőnek, inkább 

nevelőnek saint okt tónak j eli leiv.le# Ennek alapja g marxista-leni

nista iskolázottság és e személyes meggyőződés, az otthonos bizton

sággal való mozgás a társadalom életében#

A v lágaézeti iskolázottságon kevés kritizálni valónk van. A peda

gógusképző intézményekben a jelöltek elsajátítják a marsiímíue-leni-

nizmus elméletét, az idősebbek is átestek valamilyen ideológiai tő4:\
Щ ^ pг* .<;í

---•:<
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vábbképzésen. Inkább a mer yőződéseel, az aktív helytállással, e ce 

lekvéaben aegqrllvánttU tudatosság, a vált r 

vertnek gondjaink.

tásra képesség terén

/ noveléskézpontuság társa alai követelmény.

Ka már nem állhat olyan pózban a pedagógus, hogy <3 es ismeretek egy 

dali fonása. Tehát még es oktatási oldal is egy inkább tanulni és gon» 

dolkodni- megtanítani a tanítványt. És ebben már sok nevelés von. De 

ugyanilyen nevelésközpontú tevékenység a munka megszerettetése, as egész

séges élet biztosítása, as érzelmi gazdagság ápolása, a teljes életbe 

velő bevozetée, a vált sásra valá alkalmasság kialakítása.

b./ Másodszor as évónő rendelkeznék a közvetlen ombori kom unikáció ké/oa- 

né ével, mégpedig a verbális összeköttetésen túl egy tu о t akommnlko tiv

ЗшшйашшШжа *g« *iy«n
árt kelésében és e viozontroagálásban magasan kiműveltnek kell lennie. 

Csak az ilyen kapcsolat lehet az óvodában érzelmileg gazdag, esoretöt

tel j ев és egyúttal tisztelettel;» es*

béri viszonyulások oazrevevésébeu.

Az óvodai pedagógus egáez lényével hasson, mert a gyermek előtt azono

sulási minta, Ehhez e у integrált pedagógusaemélyiség jzlikságea. Az óvó

nőt semmiféle tömegkommunikációs eszköz nem pótolja. A megszól!tha tőség, 

tol-azűmbe találkozás, rendelkezésre állá3, a "miart"?-ek közvet

len kielé ltéae mással pótolhatatlan.

a

c./ A nevelésközpontú, kapcsolatteremtő tulajdonnéghoz szorosan kapcsolódik 

- nem harmadikként, hanem elválaszthatatlanul - а ьoda, őr iái, lélektani
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felkósauXtsé/i. a hellos pedagógiai szemléletmód, a pedagógiai 

tudatosság# Az óvónő szaktudománya a pedagógia ás a pszichológia#

Adnunk kell, hogy a szó, lall to pedagógiának politikai tartalma

a közösségi névelás* a közösség- 

bon# a közösség által# a közösségnek# Megragadható a politikai 

tartalom# hogy a gyermeket a saját tevékenységével# ennek meg» 

szervesé; e utján, az aktivitás biztonitácával neveljük#

van# Lnnék a tartalomnak а

A politikus pedagógiai tartalomhoz tartozik# hogy világosan lássa 

az óvónő a cél- éa eszközrendszer viszonyát, A célt# mely a társa

dalom által megkövetelt# nevelési programban rögzített standard 

program# Lássa# hogy hol ebben a holye a csoportnak# benne az egyes 

gyermeknek# Itt kap helyet az individuális program#

d#/ Az óvónő - negyedszer - lépvén birtokosa a módszerek tolles в á Iá

idnak# a beszélgetéstől a sokféle ceeiokedtetéoig, lejátszásig# 

Leglényegesebb al pelv ehhez а уormok! aktivitás kibontakoztatása.

;a járja végig az ismeretszerzés útját. A nevelésben pedig te

remtsünk /leljünk fel/ olyan helyzeteket, ahol az ismeret élmény- 

nyél ötvöződik# Az ilyen tapasztalás, ezt ismételve# gyakorolva 

ssokáasá# életéloaeé szilárdul#

ü

e#/ Amikor a pedagógus modelljét - legalábbis főbb vonásokban összi 

rakjuk - arról is beszélni kell# hogy az egy-es pedagógus az közös

ségben, pedflg.ó'-ruo közösségben végzi munkáiét#

Ennek a közösségnek jellemzője# hogy egységes pedagógiai logika#
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azonos módszertani elvek h tják át# A stilus azonos# A gyermekek

kel való bánásmódnál pl# mindenkinél jelen van аг emborl méltóság 

tisztelete* az optimista hipotézis a fejlődésben, a pozitív crőkzo 

támaszkodás, a tisztelet és követelés dialektikába, a mindenre ki

terjedő emberi kontaktus#

Így érthető meg az azonosság és különbözőség dialektikája, az e y- 

ségban a sokszínűség, ahol helye van az egyéni eljárásnak is.

Tehát "alapvetően meghatározza a pedagógiai munka lényegé , ho у a 

pedagógus egy közösség tagja, amelynek egységes novelesi eljárások 

alapján kell dolgoznia# Markáns, e*’y ;ni tulajdonod ok nélkül azonban 

nincs pedagógus egy jniség# A nevelőtestületnek sem akkor van erője,

berekből tevődik öooze# IIönkezűleg* jó 

testület, színvonalas közösséget csakis egyéniségek alkothatnak#

tekintélye, ha szürke
« 14

f#/ zólni kell még a pad' éms erkölcséről. bár néhány összetevőjét már 

eddig is említettük#

fviindnekelőtt hivatésszeretet hassa át# л szakm hoz, az óvoöap-dagó- 

giához, a gyermekhez érzelmi, szubjektív viszonyulást lehessen fel

fedezni# A társadalom önzetlen odaadást kíván tőle* Tiszta mintát, 

példát kell egész életével adni, oki nemcsak tanítja, hirdeti a 

szépet őe a jót, ham életei is ennek me felelő#

A peda ógusra minden erkölcsi norma hatványozottan érvényes# Az

** Az V# Nevelésügyi Kongresszus jelentéséből /Bp# 1971#/
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erkölcsi kódex minden kitétele, norm -ja elé odatehetJUk« a pedagó- 

kiemelkedően vonatkozik.guera

g,/ Vajon 6vodrpsda-Tó-UBplnk ne.'f olelnek-e a v coli

vоtelmányeknek? Döntő többségben igen. Ugyanakkor aggasstó, égető 

gondokkal, problémákkal is bőven tol lkozunk.

iberi szakmai kö-

Az óvodák gyors szaporodásával, 02 óvodások 76 #-ra 

már 25*000 óvónő működik basánkban. Sajnos ezek közül 5,ű00 képe

sítés nélküli!

elkedósévol

Az ötödik ötéves terv 75,000 uj óvodai helyet lgór, melyhez újabb 

6,000 óvónő szükséges!

Az óvónő pedagógusé teg fiatal. Szárt 2*000 fő gondozási segélyen 

von. Helyet esitésük további gondot Jelent, /ügyes óvodákban a

erufoltság kétségbeejtő, Orsőágooan 111 gyermek Jut 100 helyre, de 

vannak óvodáink, ahol 150 gyermeket is fel kellett venni 100 helyett, 

vettek száma őség Így is tízezrekre tehető!/A fel n

Az óvónőképzők tartalmi munkájáról szólva megállapíthatjuk, a felső

fokú óvónőképzők aa elmúlt 17 éves fennállás alatt JÓI kialakított 

tartalonnal, szervezeti rendszerrel, színvonalason képzik az óvoda- 

pedagógusokat, Az érettségire épülő 2 éves szakmai képzéssel meg

állják helyüket az igényes nemzetközi ö

1959-es Kormányhatározottal, az óvónőképzés felsőfokúvá alakításá

val a pedagógusképzés szerves részévé váltak, ;zt bizonyítják az

chasonlitásban is. Az
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alapozó, a pedagógiai, lélektani tárgyak a tanítóképzőkkel, tanár

képzőkkel azonos tantervei, tankönyvei, a megegyező koncepciók, 

képzési körülmények.

A hirtelen fellépő óvónőhiányt azonban a 4 felsőfokú képző, kellő

tudta megszüntetni, Ezért vált azíiksó-fnjlesztés hiányában, ni 

gessá, hogy néhány éve középfokon is képezzünk óvónőket, /Joli 

leg 27 helyen működik óvónőképző Szakközépiskola!/

A kétfokozatú óvónőképzés okozta feszültségek ellenére meg kell 

ta dini a módját e у differenciált minkévé*zés kialakítás ínak. 

Örömnél tapasztaljuk, hogy a középfokon végzettek jelentős része 

azonnal folytatja a tanulást, munka mellett, a felsőfokú képzők 

levelező tagozatán.

A felsőfokú képzésnek az uj helyzetben elsősorban a vezetőképzői 

ben, a korrekciós munkára való fölkészítésben, általában a nagyobb 

pedagógiai, pszichológiai tudatosság kialakító 

emelkedőén munkálkodni, A demográfiai hullámok várható alakulása 

néhány év múlva szükségessé teheti, hogy a felsőfokú óvónőképzés 

besegítsen az iskolai alsótagozatos, esetleg a napközi otthonos 

pedagógusképzésbe, hhez konvertibilis padagé usértékek kialakí

tása szükséges.

terén kell ki-

Gondot jelent a felsőfoiai óvónőképzők nappali tagozatának benépe

sítése is. Az utóbbi években rohamosan csökken a jelentkezők száma 

és minősége, /А relativ felvételi ponthatárt 1976-ban 10 pontnál

igy sem sikerült a keretethúzta тез a minisztérium, Kecskemét
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kitölteni* ceak pótfelvételi meghirdetésével# A felsőfokú óvónő» 

képzőkbe többségben esők jelentkezne*# akik as egyetemeken* fő

iskolákon, tanítóképzőkben már ni jöhetnek számításba#/

Kern kedvező a levele ő okt: tás móxhetfítlen felduszadása Gom. Amig 

póldául a Kecskeméti Óvónőképzőben a nappali tagozaton 400 fő а 

létszám* levelező tagozaton 1000 hallgatóval foglalkozunk#

Hátrányt jelent# a többi pedagó usróteghez viszonyítva, a 2 éves 

felsőokt tási képzés is# Ken lohet bel törődni abbé, ho >y a 3-6 

éves gyermekek oktatása* nevelése alacsonyabb képzettséggel oldha

tó meg, mint a későből korosztályoké# /А gyermekorvos is ug yanannyi 

ideig tanul, mint a felnőttek gyógyítója!/ SÍ kell érni, ho-y min

den pedagógust tudományos és pedagógiai szempontból azonos és egyen

lő értékű főiskolai oktatásban képezzenek!
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Al óvónő általános felkészültsagónok szerves része, a reális terv©- 

zás foltétól© a nevelés, oktatás programjának - teljes tartalmának, 

céloknak ás feladatoknak, követelmény-szinteknek, útmutatásoknak - 

Ismerete,

Jelen időszakban "Да óvodai növelés nro-xamda" Д971,/ mint alap

dokumentum, a torvnzerUoég legfőbb biztosítéka, Megszületését előse

gített© az a társadalmi igény, mely az óvodáskorú gyermekek tömeg

méretű. elhelyezését sürgette, Д970-Ьеп 54,3 §£-a a korosztálynak már 

óvodás, 1976-ban ez a százalékarány 76 >S-ot ért el,/

A tömeges óvodai okt tás-nevelás a belső, minőségi fejlődést is elő

segítette, A megváltozott életkörülmények, a művelődéspolitikai hatá

rosatok, a szaktudományi vált zások /óvodapodagógia, pszichológia fej

lődése, kísérletek/ előkészítették, megalapozták az uj progr 

születését. Az iskolareform pedig felülről követelte a régi, 10 éves 

"Kézikönyv" túllépését.

A korszerű tantervek, nevelési tervek megalkotása világszerte köz

ponti kérdést "Minden figyelmünket•„ a tervezésre s s tervezés

segítésére szolgáló kutatások t mosatására kell koncentrálnunk"

^ A szerző- Írja Jerome S, Bruner, neves 

müvében arra is rámutat, hogy az el zetes tervezéssel nagyban ellen-

erikoi pszichológus.

súlyozni lehet korunkban az oktatási folyi t súlyos problémáit, ahol 

elsorvadnak в régi értelemben vett tanulási motívumok, /А televízió

15 Jerome 8, Bruno*! Az okt tás folyamata /А pedagógia időszerű 
kérdései külföldön, Tankönyvkiadó Bp, 1968, 76, oldal,/
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pl. nézővé tett bennünket./

A tananyag és a nevelés megtervezése* módszeres főidőig zása az ér

deklődés középpontjába került. Kit tanítsunk* mikor* hogyan?

A "mit?" és "hogyan?" kérdését brunor szélsőséges fölfogásban Így 

látja*

"Bármely tantárgy alapjait bármely életkorban bármikor lehet vale-
• 16milyen formában tanítani. Meghökkentő ez a kijelentés, de bizo

nyos megszorításokkal igaz. "árról van szó, hogy- azok az alapvető

lelyek az életnek ás az irodalomnak anyagul szolgálnak* vég

telenül egyszerűek s mindent áthatóok. Ezeknek az alapvető ideáknak 

az elsajátítása, hatdkony felhasználásuk csak oly módon lehetséges* 

hogy egyre jobban elmélyedünk megértésükben. Megérteni viszont tanu

lás* fokozatosan egyre komplexebbé váló használat révén tudjuk őket.

A kisgyermek számára csak akkor felfoghatatlanok ezek az ideák, ha 

olymódon formalizáljuk okot* mint amilyenek az egyenletek, vagy bonyo

lult képletek* s ha a gyereknek nem volt alkalma Intuitive megselyte- 

ni s kiprob lni őket. A természettudományok, a matematika, a társada

lomtudományok в az irodalom tanítását kezdő fokon természetesen a tu

domány állanának megfelelően* de úgy kellene meg tervezni, hogy a hang

súly az ideák intuitiv megragadására s alkalmaz nukra essék. A tan- 

tervnek újból ás újból vissza kell térnie rájuk, s mindaddig építeni is

kell ezekre az alapvető ldoákra, mig a tanuló el non sajátította toljeo
17formális apparátusukat."

ideák*

16 l*t&. 23. oldal
17 1*1. 24. oldal
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Az idézett vélemény által is egyrészt ígér ötödbe tünk abbén* ho -jr 

igenis lehet, kell óvodában matematikát, a természettudományok, tár

sadalomtudományok alapjait ás irodalmat tanítani, /Az "ideák" kifeje

zés kissé távol áll tőlünk és homályost/ Egyetérthetünk azzal is, hogy

aa intuitiv ás a cselekvéses birtokbavételnek nagy jelentősége van as 

óvodás korban, természetesen a logikai, lápésrol-lépésre történő ta

nulásnak is helyet kell biztositani. As is igaz, hogy a tantorveknek 

újra és újra vissza kell térni aa alapvető ismeretekre, óvodának és 

iskolának egyaránt.

A megszorítást nekünk főleg ott kell alkalmazni - a »»minden megtsnit- 

hatd"-val esőmben, hogy megtanítható ugyan, de megéri-e? hekünk nem 

szabiid válogatás nélkül vállunkra venni - az egyébként társadalmi mé

retekben jogos - ismerotnyujtő feladatokat, melyek ártóan dagasztják 

az óvoda szerveseit tanítási formáit, Természetesen ni 

a KRESZ, a környezetvédelem, stb, oktatása elől, de a túlzásoktól óva

kodni kell.

térhetünk ki

Az óvodai nevelés terve megfelel az általános tantervi /nevelési ter

vi/ követelményeknek. Nagy és lényeges kérdésekre, alnpelvokre épülve 

szabja meg e célokat, feladatokat az életkornak megfelelő tevékenységi 

formákat, követélményeket, színtereket.

Ha összehasonlítást teszünk s szocialista sarsságSK óvodai tan tér veivel, 

a leglényegesebb célokban, alapelvekben, tartalomban, felépítésben, stb, 

ms. egyezést találunk*

Az NDK-ban a "tanterv" tartalmának ás fölépítésének kiválasztásakor az
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alábbi elvekből indultak ki*

" - az oktatás és képzés egységének elve,

- a növelés és fejlődés kapcsolatának fÍgyelombevétele,

• a gyesinek ezen ílyiségfejlődáse a tevékenység során történik»

• a gyérnek személyiségfejlődés® a kollektívában tör tinik..,**1®

Azonosságokat látunk a szocialista országokban az okt táei és nevelé

si tartalom kiválasztásában is. Kiemelt helyen szerepel a gyermeki 

egészség megóvása és megszilárdiüása* a környezetben való tájékozódás» 

a yesaéd fejlesztése, a s oeialiste morálnak megfelelő magatartási 

mód kialakítása» e szép felismertetése az életben és a művészetben* 

Megközelítően azonos» hasonló az elképzelés a megvalósítás hogyanjára»
lg

a módszerekre és az eazküzökre vonatkozóan is.

** mi nevelési programunk is megragadja a legfőbb szocialista értékem

abszolút értekekről van szól/ gyátérthetünk aszal az abioló

giai állásponttal* amely azt állitja, hogy az emberi psziché felépí

tésének megfelelően» melyben hagyományosan megkülönböztetjük as in

tellektust* as akaratot éa as érzelmeket* mindig viszonylag állandó

sult értékek állnak elő./ igazság, jóság, szépség/, izeknek a lényege 

a történelemi tartalomban van. "Az igazság abszolút értéke, mint

«hotőségéből* az abszolút jó elve as 

emberiség erkölcsi fejlődésébe vetett hitből fakad* végül pedig az

két. fik

logikai végcél a világ magi

18 Kranz* Az óvodai tanterv tartalma és felépítőn®
A<eue Erziehung, 1970/4. sz. - OrKM dokimén uáeiés anyag - D 19.É53./

1Ű
"A szovjet óvodai neve ési terv" /JDoskolnoe Voszpitanie - 1971Л-2. 

CPKM dók.anyag В 19.799./
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abszolút шгЛр értéke formája végtelenségének tételéből nyeri erede

tét." 20

Mindez a megy** óvodai nevelési program cél - és f előde trendszerében 

a teríti fejlettség} a közösségi neveltsági a környeső valóság meg

írásé terén - átgondolt tevékenységi formák kijelöld; ével együtt - 

kerül kifejtésre /2. ábra/.

ii

Az óvoda pedagógusának e teljes program ismeretén bellii különösen 

fontos "Az óvodai nevelés célja ég feladatai" fejezet alapos ismerete. 

Itt fogalmazódik meg о társadalmi köve élmény a szocialista magyar 

óvoda* az óvodai nevelés jellemző és elvárható legfőbb vonásairól*

/Hol a helye az óvodai pedagógiai műnkének az egységes szocialista ne

velési rendszerben? Ml e szerepe ás hatóköre a társadalmi hatásrendszer

ben - a családdal, mint a másik nevelési sziuttérxol? Rögzíti e feje

zet a nevelés szociális és pedagógiai nézőpontjait* megadva a pedagó

giai munka le főbb irányát, a személyiségtoj1eszt és perspektíváját* а 

nevelt3ég konkrét fokát* szintjét* ahova el kell jutni./

I

fi növelés célfejezetében átfogó módon az óvodai nevelés lényege feje

ződik ki. A többi fejezet /gondozás, Közösségi nevelés* Játék* Táunka* 

Oktatás, A nevelés tervezése/ ennek részletezése /deduktiv ut/»

A társadalom által elvárt cél nagyon általános* úgynevezett standard 

program. Ezt tovább kell részletezni* bontani* Ez megtörténik már a 

további fejezetekben* Az intézmény, a nevelő még tovább bontja.

20 Karol Kotlowsk.ii Értékelmélet ás neveléstudomány
/Embereszmények a pedagógiában/ 117. old*
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Kegy se"itrág az uj programban, hogy részcélokat is megfogalmaz, cél* 

szinteket, erodményszinteket megjelölve "a testi fejlettség torén",

"a közösségi érzés, magatartás és tevékenység torén", valamint "a kör

nyez c valóság megismeréssé és a körrrrezethez fűződé kapcsolat terén,"

Kit kell ezekről a célszintekről tudni?

ezzel az óvodai nevelés végére, az iskolába lépés kez

detére kit izött fejlődési fokot jelöli, A részletek, egyes vonások 

természetesen jóval előbb is elérhetők.

a./ A progx

b./ Mozgóesintről van sző, mely mindenkor egy további fejlődés alapja.

c./ Az óvódéi nevelési célssintbon meg kell látni о végső célt, az

sbereszményt. Benne van ezekben a célssintekben az óvodai élet

szakasz sajátossága, ugyanekkor a további fejlődés tendenciája.

/Pl. "a közösségi érzés, magatartás ás tevékenység terén" az élet

kornak megfelelően nem a közösségi tudatról, ham az "árzós"-ről,

"magatartásiról beszélünk. A tevékenység oldaláról, a szokások 

oldaláról közelítjük meg a végső erkölcsi normát, de os nem kerül 

ellentétbe a későbbi tudatosodással. Az óvodai részcélban is benne 

van a közösség minden kritériuma, /közös cél, közös tevékenység, 

szervezettség, hagyomány, stb./.

A további fejezetekben о program s céloknak megfelelően feladatokat 

határoz иея. A testi, erkölcsi, értelmi, észtétikot nevelés feladatai 

a gondozás, a nevelés, az okt tás egységes folyamatában valósithatok 

meg, s mindez a játék, munka, oktatás tevékenységi formák között. /А 

Sevolési Program egyes fejezetei ezekkel - korcsoportokra bontva - 

konkrétan foglalkoznak, feladatrendszert, követelményeket is rögzítve./
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3*/ лз óvodás g.vonaekkösöcnéf. óa a r; ne .Vádi, közösség ismerete

"A nevelés legfőképpen a családban és az óvodában megy vérbe, ott, 

ahol as óvodás gyermekek élnek# A család és az óvoda a nevelés ősin« 

tore, és mint közvetlen környezet, в legnagyobb hatással alakítja a

;i mórése és nevelése érdekébengyermekeket# Az óvoda a gyermekek

felhasználón a saládi környezetben szerzett ismereteit, és a család-
« 21nak átadja az óvodai élet tapasztalatait#

A#/ A caládi szintér

A családi nevelés súlyát, ónlentőségét támasztóa alá az a felmé

rés, melyet a Magyar Pedagógiai társaság Bács-Klskun megyei tago

zata végzett, ahol - többek között - vizsgáltuk a gyermekre, az 

ifóuságra ható tényezők felelősségét#

A mérés szerint is a felelősség legnagyobb mértékben a családot 

terheli# A mogkérdozettek 66,4 $-a legerősebb pontértékkel /5 pont/ 

nyilatkozott Így, ás a gyenge Д pontos értékelés/ csak 1 $-bon 

óelentkezett# /1# os# tábla/

Átlagértékeket számítva - egy nyilatkozóra kivotitve - a nevelési 

tényezők sorrondóé a következői

1# Családi kör уeset« 4,4 pont

2# Iskola /pedagógiai intézet/» 3*9 n

21 "az óvodai nevolés programja" 11# old, /Tankönyvkiadó, Bp.1971#/
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nevelési tényezők hatása a /-yeroekekre. az if.i ueá^rs 

Kérdési Milyen nevelési tényei okét, milyen mértékben tort felelősnek ez ifjúság neveltBégénél?

;or-
|B Nevelési tényező A felelősség; foka

Átlag
érték

Erős Gyenge összesen
3. 2.5. 4. 1. szám

tzaHRÍ %% %% flPLMfnßZäSL szám

1. Barátok, korcso
portok 60 29,3 67 6032,7 29,3 15 7,3 3 1.4 205 100 4,4

2* Családi környezet 136 66,4 740 19,5 3.420 9.7 2 1.0 205 L00 3.9
3.

cióc eszközök 17 8.3 8253 25,9 40,0 38 18,5 15 7.3 205 .00 3,8

67 63 604» Iskola 32,7 30,7 729,3 3,4 8 205 .003.9 3.7

5* Ifjúsági szervezet 37 36 .7,6 .4,64918,0 23,9 53 25,9 30 205 00 *1

6. Munkahely 56 67 61 6*327,3 32,7 29,8 13 8 3,9 205 3,000
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3*8 pont

3,7 * 

3*1 "

3* Borátok, kortárscooportok» 

4* liunkahelyi 

5* Ifjúsági szervezet« 

б. Tömegkorammikáoiáo eszk.i 3.» »

Hroonló véleményar ínyokat tükröznek egy másik kérdésre adott válaszok* 

ai:ol a f 11 elmos etlennúnok - vétségek előidéző okait kutattuk /£.sz. 

tábla/.

A szülők túlzott elnézése /21*3 %/$ ez elégtelen szülői törődés Д7*9 %/% 

a család felbomlása* zaklatott életvitel© /16*6 %/9 a család roses anya

gi és lakásviszonyai /4,1 %/* a c alád ala.oony műveltségi színvonala 

/6,8 %/ együttesen 66,7 %-ot tess ki. óriási felelősséget hárít easel a 

felnőttség a családra, v gső záron önmagára.

A többi tényezőnél az dr to Isi* vét: égi ok - a csalidhoz viszonyítva - 

lényegesen kisebb. /А barátok rossz hatása 22*8 %e az intézményéé ncv< 

lobunké gyengesége csupán 5*2 $•/ érdekes* hogy egy, a kérdések között 

elrejtett, buktatónál /a gyerek "öröklöttl" rossz hajlamai/ 3,1 ЗМю 

oktényezőt véltek a megkérdezettek, tudatlanságából. Ez a % io növeli a 

családi környezet ártalmait* de nem az öröklésből eredően.

Egy másik felméréssel Kecskemét város egész területén 10441 óvodás és

liflwMg, гогчиянИ m O'
?

1.

a./ 1 helyiségből álló lakásban él 736 gy. 7,05 %
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A fegyelmezetlenségek. vétségek előidézői

Kérdés: Tapasztclatai szerint as alábbi tényesok közül melyik az 

a három, amelyik a legtöbbször előfordul, mint súlyos fe
gyelme act lene égek, vétségek előidézői?

%A vétség oka számSor-
acetnaeeBsaeBaansssaf srcsssesssesasseesiissea ssssessssssects £зкх=ттгзвísssbs sessesso

A szülői ház túlzott elnézése1. 131 21,3

A család rossz anyagi és la
kásviszonya

2.
25 4,1

Elégtelen szülői törődés3. 110 17,9

A család felbomlása, zakla
tott életvitele

4*
16,6102

A család alacsony műveltségi 
színvonalé

5.
6,842

6. Az iskolai nevelőmunka gyen
gesége 32 5,2

"A gyerek öröklött rossz 
hajlamai"

7. ч ч í lrej tett 
lüktető!19

A barátok rossz hatásé8. 140 22,8

Egyéb9. 14 2,2

összesen:csSissssaeeaKSBsmaiSSaKseiNBaigftsbl_~t2SJersQEfaseessssss!«
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W 2 helyiségből álló lakáéban ál

c. / 3 helyiségből állé lakáéban él

d. / 4 v. több -

c,/ fürdőszobáé lakáéban él 

f•/ villonyviláí itásu lökésben él

4038 gy, 38#6 % 

3448 gy. 33,0 56 

2105 gy. 20,1 Sí 

3464 gy. 33,1 % 

7679 gy. 73,5 $6

«

2./ AJLflfcág kultur •Ug.APaaj&saústt fcaleaereltadso, ellátottsága

a. / rádióval felszerelt lakásban él

b. / televízióval fölszerelt - " »

c. / könyvtára van /0-30 kötet/

/30-100 « /

/100—on felül/

f./ napi-lapot, folyóiratot ^aratók

89.3 % 

46,1 %

63.3 56 

20,0 * 

16,6 % 

69.6 56

9331 gy. 

4822 - 

6612 •

a./- • 2096 «

c*/ - " 1733 "

7271 "

3*/ A családok nősecséfta

a. / 2 tagú családban ál

b, / 3 • " —

3.1 56

19.2 56 

34,8 %

22.2 56 

10,1 *

5.1 56

2.4 56

1.1 %

1.4 56

331 ear.
2008 "

c,/ 4 • 3643 "

d./ 5 - " *

•./ 6 - •

f, /7 - •

g, /8 -

h, / 9 - ■

i, / 10 vagy annál több tagú családban

£323 ■

1059 •

539 *

256 »

118 "

151 "

4,/ r-r, vnya XV: dolT zik 5626 " 53,8 56
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5,/ A süllők műveltsége

а./ А сneláíban nirtee általános iskolát 

végzett felnőtt 3.385 gy. 32,4 %

b./ A családban van ált. Iskolát végzett
felnőtt 4.436 « 42,3 %

c./ rettságizett ssUloknál ál 1,618 " 15,4 %

d,/ Főiskolát, vagy egyetemet végzett 
szőlőknél él 9,4 %987 "

6./ Elvált, csonka családban ál 10,3 *1.065 •

W LJim§jL±S2^£L.ím

lelhető 565 " 5,4 %

6«/ ДйШМиЬ
világnézeti шс nyilvánul'sok a család» 

ban, mint a kettős nevel-is alcpfaj. 556 ■ 5,3 %

Az ad tokból kiömölve az önmagában hátrányos körülményeket, a következő

ket láthattuk»

1. Egy helyiségből állé lakásban ál a gyerekok 7,05 íS-a,

2. kincs villanyvilágités a gyerekek 26,5 #-ánál.

3. Kincs könyvtár a gyerekek családfában 36,7 íS-ban,

4. A családok népessége 5-10 között van a gyerekek 42,3 $&»ánál,

5. Az anya is dóig zik a gyerekek 53,8 %-ánál /napközi pedig csak 

30 %-ra torfed ki/.
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б* A gyerekek 32,4 ?5-а általában nem fordulhat tanulmányaival kap
csoló tban tanácsért szülőihez, mert nincs azoknak általános is
kolai védettségük«

7« Elvált* csonka családban él 10*3 SS—e gyermekeinknek*

8« A sziliek issákoeaága, erkölcsi eülöttsége kirivó nyomokban 

fellelhető о tanulók 5,4 Svánál«

9« Az iskolától eltérő, kirivó politikai, világnézeti megnyilvánu
lások a családban, mint a kettÓ3 nevelés alapjai 5,3^ban.

Ha özeket a figyelmeztető, sokszor megdöbbentő tényeket, körülményeket 
/természetesen egy óvójában, gyarmekosoportban sokkal differenciáltabban, 
árnyaltabban/ nem veszi észre a pedagógus# uz óvoda, óriási károkat

is tudjuk megszüntetni a családi ártáot, de
tetőzzük azt újabb

okozhat« Ha sokszor n<
ismerve, ellensúlyozni tudjuk vo :y legalábbis m 

ártással.

К lünösen gondos számb vételt igényel egy-egy speciális terület 

nyal körzetben, város-szélen, üzemtan, cigánylakta területen/ в ködő 

óvoda, óvónő tervező munkája«

/

Példaként a cigánygyerekek óvodába járását említjük, mint fontos tár
sadalmi problémát is« Csak oraogy megyében 1500 Óvodás korú gyermek él, 

és csak ebből 411 /28 $/ jár óvodába« íünd a megyei, mind az őrs ágoo
lemaradnak, pedig itt lenne leginkább szükség a ha

tékony pedagógiai ráhatásra* De akik óvodába járnak, azoknak is óriási 

hátrányai vonnak« "Аз óvodás cigáaygyemekek helyzete a családi körül-

arányoktól
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mények* aa ingerszegény környezet, a veszélyeztetettség komplex volta 

miatt rendkívül bonyolult és szövevényes. * 22

Meg kell tehát ismerni a családot! Fel kell részleteiben is deriteni 

a családi környezetet!

A Kecskeméti óvónőképző Intézet Gyakorló óvodájában évek óta kialalcult 

jó gyakorlat, hogy a felvétel után rögtön megkapják az óvónők a csoport

juk névsorát, a gyermekek legfontosabb adatait, azután naponként 3-4 

családot meglátogatnak. Ezeken a családié tóga-tá sokon környezet tanul

mányt végeznek. Otthonában, szülei körében figyelik meg a gyerek 

tartását az idegenekkel özemben. Ho yen szólnak hozzá szülei, hol a 

helye az alvásnál, milyen játékai vannak? Milyen szokásai vrnnak étke

zésnél, e.o.-zésnél, alvásnál? -létének apró, da lényeges mozzanatairól

Ülőket. Beszélgetünk a kisgyermekkel* "meghívjuk őt", 

látogasson meg bennünket oz óvodában* aho у mi is eljöttünk hozzá. 

Beszélünk az óvodáról és elmondjuk* Ezután máz ő is óvodás lehet* arnig 

anyukája és apukája dolgozik, addig ml vigyázunk rá. Figyeljük reagálá

sát szavainkra, mindezeket észrevétlenül feljegyezzük. Kérjük 0 szülőt, 

hogy a látogatást követő napon hozzák be gyermeküket az óvodába.

t

meghallgatjuk a

Az a tény, hogy a gyermek már ismerősként lát bennünket, hogy tudunk

íróé ké£eket, tudunk róla vele beszélgetni* 

megnyugtatja, a legtöbb esetben megszünteti 0 szorongást. Amikor az al

vás után az édesanyja, vagy édesapja várja őt, az első napokban minden 

alkalomtól tudatosítjuk, ho^y "látod, jött érted anyukád* sietett érted.

neki otthonából felidézni ii

22 Dr. Vinese Tiborrá1 Cigánygyermekek az óvodában /Ш Tapasztalatok 
a cigánygyermekek nevelésének és oktatásának köréből - Bp. 1975./
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és kiváncsi, mi mindent mesélsz el arról, ho у mit csináltál az óvo

da ben*# ás valóban, megkérjük a 

megnyilvánulásait ne vegyék s<

Ülőket, hogy a gyermek kérdéseit,

nagy érdeklődéssel hall

gassák. töáx az első napon megbeszéljük a szülőkkel, hogy feltétlenül

ségnek, ham

igazat mondjanak a gyereknek, ne Ígérgessenek felelőtlentll se cukrot, 

se Játékot, azért, mert ott marad az óvodában.

A gyereknek megengedjük, ho у az udvaron egy darabig elkísérhesse szüle

it, ezzel kicsit meghosszabbítjuk az együttlétet és b ato ltjuk őt, hogy 

nem erőszakkal tartjuk itt, de rögzítjük azt is, hogy majd holnap várjuk 

őt vis

Sokszor tapasztalt hiba - amiről nehéz beszélni a szülőknek - hogy a 

saját önző ozoretetük hangoztatása msghehezitl a gyerek beilleszkedé

sét az óvodába. A szülők sokszor azt hiszik, hogy az Óvodábo-Járásoal 

elvesztik gyermekük szeretetét, féltékenyek az óvónőre, ha úgy látják, 

hogy a gyermek az óvónő felé fordul. Ilyenkor tapintatosan, de negye* 

határozottan a szülők nevelését is el kell végezni.

A szülőkkel, a családdal való kapcsolat, a tőlük szerzett információk 

nélkülözhetetlenek az óvodai nevelő munkában. Nagyon sok időt tak ri- 

tunk meg azzal, ha a szülőktől begyüjtjük /szóban, Írásban/ az előélet 

legfontosabb Jellemzőit.

Mrőőivminta о

1* A gy

2. Van-e testövre? Kisebb vagy nagyobb nála?

nevet
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3* Milyen a kapcsolatuk?

4« Tervez-e a c salád még gyвпаек*»t?
? . :

5# Milyennek ifjaeri gyermekét?

6« SÍ az* amiben az óvodába Járás változtatott gyermekén?

7# Miben várnak segítséget az óvodától* óvónőktől?

8« Kiben látják az óvodai intézmény jelentőségét?

9# A gyermek egyedül* vagy pajtásokkal játszik szívesebben?

10« liol szabad Játszania a gyermeknek otthon?

11« Igénylik-о azt* hogy szillel játszanak vele?

12« 'édesanyja v* édesapja játszik vele többször?

13« Milyen időszakonként játszanak együtt?

14« Milyen játékokat?

15# Melyek a gy 

16. .Játéktérnél?

17« Van-e játékainak megszokott helye? KI tartja roncsban?

18« ::zoktak-e mesélni a gyermeknek?

19« édesapja v* édesanyja?

20« Rendszeresen vagy csak alkalmanként?

21« Melyek ezek az alkalmak?

22« Könyvből vagy ormaikul?

23* Milyon mesekönyvből* könyvekből?

24« Van-e a gyermeknek kedvsnc visszatérő meséje* amit sokszor 

kivan hallgatni?

25« Mond*« a gyermek is mesét?

26« Kihez ragaszkodik otthon leginkább?

27* Milyenek a gyermek érzelmi mo .nyilvámláoai? /pl* indulatos* 

követelődző, alkalmazkodó, siros, durc.ís* érzékeny* 

zárkózott etb*/

к legkedvesebb* legtöbbet használt játékszerei?
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28* Van-e állandó időpontba az esti alvásnak?

23. ifikor fekszik le?

30. Mllyan alkalmakkor tesznek ez alól kivételt?

31. Lefekvésnél eilten szokásai vannak?

32. Von-e önálló fekvőhelye?

33. Ha nincs* miért?

34. Ha nincs* ifivel alszik a gyerek?

35* Beazél-e otthon óvodai élményeiről? Mit?

36. Magától vagy kérdd ökre?

37. Kit v. kiket emleget mint barátját? Miért?

38. Ki аз v. kik azok, akiket nem szeret? Miért?

39. Egyedül öltözik-© otthon /ruházat megkötése nélkül/?

40. Levetkősik-o e yadül?

41* Étkezéshez kanalat, villát, kést használ-e?

42* Kést használ-e о kenyér cégkénénéhez?

43* Asztalnál kiszolgálja magái?

44* :zerszámokkal /kalapács, fogó/ bánik-e otthon?

45* Engedik-e vágni ollóval?

46* Házimunkában segit-e? Mit?

47. önállóan, rendszeresen végez-e egyszerű h zimunkát? Mit? 

4C* Önállóan használja-e a W.fié-t?

49* Angol W«C—t lehuaza-e maga után?

50* Kos-e utána kezet? a/ m

Ъ/ figyelmeztetésre 

с/ Önállóan

51* Moo-e fogat otthon? 

92« Mikor?
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Maga fürdik-e /kis segítséggel/?

Segítség nélkül lefekszik és bctakaródzik-e?

Egyszerű helyzeteiben seglt-e magán,vagy segítséget vár? 

Magára hagyható-e, s e közben tud-e magára vigyázni? 

Kíséret nélkül megy-e óvódéba?

Kis összegű pénzzel tud-e vásárolni?

Kisebb munkáért vár-о jutalmat?

Csak jutalomért hajlandó dolgozni?

Szükebb környezetéből távolabb eső, más helyhez kötött

megbízatásokat is toljerit-e? /pl. boltba, nagymamához, 
szomszédba, stb./

Ha nem, miért?

zabályosan küsledik-e?

Az otthona környékén biztosan tájéko_ódik-e?

Mivel jutalmazzák általában?

Szokták-© büntetni?

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67. Hogyan ée mivel? 

Miért jár büntetés?68.

69. Ki büntet a e aládban?

70. Kérdez-e a gyermek sokat?

71. A gyermek kérdéseire a valósa nak megfelelő választ adják-e?

72. Ha nem, miért nem tartják fontosnak?

73. Megkérdezte-e már a gyermek, hogyan születik a kisbaba?

74. A gyermek születésével kapcsolatos kérdő re mit válaszol 

a gyermekének?

A kérdőívre adott válaszokat ajánlatos táblázatokba foglalni, ahol egy-egy 

gyermekre, vagy ez egész csoportra vonatkozóan áttekinthetőbb képet ka
punk. As egyéni, leegyszerűsített jelölések éppúgy használhatóak, mint 
a szöveges összeoitéuek /3.sz., 4.ss. tábla/.



3. ez. tábla
Higénioi oaokások és az önkiszolgáló munka 

alakulása a családban
1\Ш£а£-
nál ki
szol
gálj a- 
e ma - 
gát?

V nulloan
használ
té a 
WC-t ? 
Lehuz- 
za-e?

d ü 1
vetke
zik-©?

Кanolat^ kést
villát, 
kést 
hasz- 
nál-e?

Segitseg
nélkül
lefek
szik-©
betaka
ró dzik-c

M о s —e
fogat 

reggel acte

Maga
füdik-

Mos-e ke
zet utána 
önállóan, 
igyel- 

mestetés-

Egy é
öltö
zik-©?

Név hasz
nál—©
ken^á>
kenés-
hez?

e?
f

re
f13« 2s . ±44444 44-

öB. já. 4 444444 4 444

fB. A. 4 444444 44

4. ez. tábla
A gyermek otthoni játékáról

Legtöbbször játszott 
játéktémái

К é v Édesanyja
vagy

ed eap.la?
lelváltva,
alkalom
szerint
Eléggé
egyfor
mán

Milyen idő- 
seakonként?

Milyen játékokat?Igényli-e, hogy 
szülei játszat

nak vele?
Változó v-voda- ávónéni, úszás,

tornaóra, bolti vásár
lás. 

lEm GyakranB« Zs.

Társasjáték, lab
da, sorverseny
kpitós, öeezerakó-
játék, riasztás, 
varrás

Iskola, óvoda, autó
verseny, épités, raj
zolás

Szombatoníí agyonB.M,
és

vasárnap
TTem raogha-
tórozott,
körülmények-» 
gyermek kí
vánsága sze
rint

-pités, szerolős
raj zolásD.A. Igen
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В#/ A f>.vorrnekcsonort óvodai megismerése

Ilidének előtt jól kell látni, hogy egy csoport és a bonne élő sze

mélyek vizsgálata, megismerése szoroson összefügg, egymástól elvá- 

laazhatotian# "Az egyónt is a közösségben, a közösségek tagjaként, 

társadé ni szerepek hordozójaként vizsgáljuk, о c közösséget s 

vont egyénfeletti létezőként, mint a szellemtörténeti megalapozott

ságú módszertan hívei# A kétféle vizsgálat relativ különbségei azon

ban módot adnak rá, hogy módszertani tekintetben kétfelé is tájéko

zódjunk! e személyiségpszichológia és a kiec sonor t-заосlelépje irá

nyába •" 23 Ml ez utóbbival kezdjük#

el-

A csoport egészéről okféle jellemzőt számszerűen# tényszerűen is

tudni kall*

1# Létszám

2# Megoszlás nőnek szerint

3# Megoszlás életkor szórint /év, félév, esetleg havi 
bontásban/

4# Honnan kerültök az óvodába /bölcsőde, család/

5# A gyermekok családi körülményei /az előző főj azét 

alapján sokféle bontásban /* teljes, - csonka család) 

munkás - paraszt - értelmi .égi - ctb#j & család 

nagysága) stb#

6# A tosti fejlettség /általában/, az érzékszervek épsége 

/ugyancsak sokféle felosztásban/

7# Ыőforduló beszédhibák milyensége, aránya

23 Erinsaky Lászlói A neveltsági szint mogh tarozásának módszertani
elveiről /А nevelés problémáinak kutatási mód
szerei és technikája - Bp. - Moszkva 1973#/ 31*old.
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8, fi о oszlás az általán«^ ás a speciális képességek, tudás

szintek oson:pontjából

9, Megoszlás a neveltoégi kritériumok, elsajátitot 

szokások, stb. alapján

10, Megoszlás ez érzelmi jellemzők alapján

11, A nehezen nevelhetőség /problematikus esetek/ fajtái.

A sokoldalú cs portelemedet jól szemléltetik о Kecskeméti Óvónőképző 

Intézet Gyakorló Óvodájában készült kimutatások és grafikonok*

A csoportra vonatkozó adatok

- A csoport létszáma* 26 

• Bemek szerinti megoszlás

fiú* 14

lány* 12

- Családi körülmények

ÁJULA

fiunkás t 12

Értelmiségi» 14

taunkás * 10 

Értelmiségi* 15

• Teljes családban él* 24

• Elvált szülők gyermeke* 1 

- Elvált de újra férjhez mont* 1

• A család nagyságai

9 családban
2 шиЛ

3 családban14 családban

24 összeáll!tóttá* Dr, Juharos Imréná Kiváló óvónő
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- Tel^vlzló-rádló Televialn|
rádió von»

tó okot-, oi vantnincs« de

•s* 25 családban 1 cnsládban 17 családban

- .ionnem kerültek a r.vorr. Irolc on óvodába?

4 4-Л- í 4
40 i3 0i=o5 laüT-

«- <L> I■<£>G ■— «*=““^3 -o ~o -<L>
-O i. —'.J -<c/h C . _ A -

О "D <2,
í-

t-3

г *3
О v/1 w» 

.jC r
rtn C 
0.2^

<-ö3
: О<a> оЛ

о
A 4 8

* lő -о-~с1и1д b ;ú; édhlbák eil erű;зле, arány:.-1 

Tiзаtán boeaeli 18 fő 

Besaádhibás* 8 fő ebből részleges pösaeség 4 gyorsok
"R" hi be, /rotaciaxraio/ 2 gyerek
dadogó
sziszegő hangok torz 
képséee

1 gyerek

1 gyerek

- h csoport életkori tae-o alázat

1969-ben szül 1970-ben Gzíil. 1971-ben szül

1dac* 

nov* 

okt# 

saept 

súg*
ául, 

áun. 
máá#
ápr. 
raárc. 
febr. 

áon. 
Összesen*

1
5 1
2

3
3

1
**ВДП*

3
1 1
1 1
1

9 JL2. 2
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Г név Intellektuelle
érdeklődés Találékonyság üondolkodáeKépsolete.».egfigyeléee

DD DE £3* 1.111a
Л-3 /változóf В ВВ* ..JLklőc

b* Antal
Ос* Lásslé
B« Zsolt

Вл
св вJDD

сс всв
»к ■ IВв

Q вв влJkJMäJi
juja
И. Otto
Um Andor

В вв £ £г" •
A-В /véltöSÓ/ 3вВ В

вс вв в
J. Iténlka С В в£ Ж
К. Károly В ВЖ вА

3 £В АА
ВВ сKm ZüOlt в в

Ь* Gábor
йт 7'L.mti
Жт Andrea
М* Anita
Uvm tornáé

ВВ А ВА
IL, в £ В £

Б а с вв
в вв £ А
О сс £ В

A botiig elölés emgol iskolád dODoaié értékei alapján késsült a legjobb minőségtől /А/ a 
leggyengébbig haladva /Е/
/Гг* /űlraásy QyOxgy* kogicholőglal gyakorlatok 3o5 old*/

25



Aktivitás

Soesed K^skepc ss egiSesii Ityosedg Syeív Bénél 
képes
ségek

ÖsszesenRév /а/ /Ь/ /с/ /а/

а/ km 2 kiváló 

Ij» 4 .16
B. Lilla В В В DВ
3. Miklós
В. .Antal

СС С С А
С D В С С Си 9 közepes

D« 9 avenge
£« 2 na:von &уеш-:е

Cs»László
B# Zsolt

C Вc в D
c £ CВ

Ъ/ Ae 2F. Judit В СD ВА
Ва бВG. ‘Dimeа

H. Ottó
А ААА

В С с с Се 9
Ра 5

в
II» Andor С С в с 2
J. ШШУи сс в D Ее 4D

К. Károly с/ Ат 3D С В В с
К» Adóm D В DА В=12D
К. Zsolt D D С В W§L. Gábor DВВ

а/ а» з
Зо 3

М. gjmea D ВD С С
Li. А В 1 А С Са
Шш Anita СВ £ Б В Се 8
Rv. (Paraás С С С с в D« 7
Р. Gabriella D С С 1 С Еа 5
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A csoport .jellemzése

gátolt
ingerlékeny, lobbanékony, vezető tipus/dikt#/
kiegyensúlyozott, inerciáé
ingerlékeny
gátolt
kiegyensúlyozott, inerciáé /változó/ 

kiegyensúlyozott inerciáé 

kiegyensúlyozott inerciáé, vezető tipue 

ingerlékeny
ingerlékeny, lobbanékony 

gátolt
ingerlékeny, lobbanékony 

ingerlékeny, /változó/ 

ingerlékeny /változó/ 

kiegyensúlyozott, mozgékony 

gátolt 

ingerlékeny
kiegyensúlyozott, mozgékony 

kiegyensúlyozott inerciáé 

kiegyensúlyozott inerciáé
ingerlékeny
gátolt
kiegyensúlyozott mozgékony, vezető tipue 

ingerlékeny
kiegyensúlyozott inerciáé 

gátolt

B. Lilla 

B. Miklós 

B. Antal 
Cs. László
E. Zsolt
P. Judit
G. Tímea
H, Ottó 

H, Andor 

J. Mónika
K. Zsolt 

K. Károly
K. Ádám
L. Gábor
M. Sándor

M# Andrea
M. Anita
Ry* Tamás
P. Gabriella
S* Gabriella 

I. Sz. Zsolt
Sz. Emőke
V. Orsolya 

S. Anett
Z. Kálmán
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összesített kimta i;ás a gvomektiwuaokról

1» Kienv cnsul.vozott mozgékony t 3 fő 

Könnyen nevelhetők, könny beilleszkednek a közösségbe, jó q kap

csolatuk a nevelőkkel, a -yerekekkel. Aktiv, érdeklődő, kitartó és

fegyelmezett csoport. Határozottan töröködnek a cél elérésére. Han

gosan, jól tagoltan beszélnek. Mozgásuk élénk, tetszetős.

2. Kiegyensúlyozott Inerciás« 7 f6

Nyugodtság, állhatatosság, önállóság jellenzi őket* Az előbbi csoport

nál lassúbbak, nehezen teremtenek kapcsolatot, de később ragaszkodnak 

társaikhoz, óvatosan fognak mindenhez, de ha valonit elkozdenek, n 

hesen hagyják abba, nehezen kapcsolódnak át más területre. Beszédük 

lassúbb, erős érzelmeiket is ritkán kiséri mimika, taglojtés*

Arasznogíoazkij variánsai/

a. variánsI 7 fő

Központi idegrendszerük gyorsan kimerül, figyelmük állhatatlan, 

mozgásiigőriékénységük fokozott, érdeklődésük, gyakran tehet

ségük figyeli e méltó.

b. variánsi 3 fő

Lobbanékonyak, magatartásuk néha alaptalan felindulások során 

megzavarodik és ilyenkor agresszióra is hajlamosak, érzelmi 

reakcióik erősek.
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4. Ckitolt tlftis» 6 fő

Kevéssé mozgékonyak, gyorsan kifáradnak, érdeklődésük lanyha, a

szeretik, zárkózottak, hallgatagok, félénkek, 

í seténként Igorlebeny ás makacs is akad köztük, lilho tár ozásuk gyenge, 

nem bíznak erőjükben. Beszédük halk, színtelen, szókincsük szegényes.

mozgásos játékokat n>

5, Vezető ticusi 3 tS

B, Miklós diktatórikus, parancsolgató vezető típus, A tevékenység 

célját és módszereit önkényeaen szabja meg, a csoport kívánságait 

nem veszi figyelembe.

H, Ottó ás Sz, Emőke a vezetésben is jól érzi a közösség érdekeit, 

figyelembe veszi a többség kívánságait.

Félénk, szorongó Tul-mozgékony Erőszakos,
agresszív

BohóckodóDacMr

3 7 3 5 2

Az általános vizsgálódás után - az óvodai nevelés legfőbb céljának meg

felelően - amikor a gyermekcsoport alapos megiíjmeréaéro törekszünk, el

sősorban a közösség fejlődé éré, neveltóé áré gondolunk.

A közösségi növelés a Nevelési pro-ramban kiomolt fejezetben szerepel.
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mintegy a socialite nevelés lényegeként» as óvodai munka alapjaként« 

Ba a közösségi jelleg teszi lehetővé az emberosaménynok megfelelő esed 

mólyiságjegyek alakítását* az érzelmi» erkol si, esztétikai tulajdonsú- 

gok» a világnézet magalapozását« A közösségi nevelés az egész nevelő- 

munkát áthatja*

A közösségi nevelés eimií programfejezet al pján az óvónőnek figyelnie 

kell a közösség fejlődési tondenoiáit» a közösségi tevékenységet, а 

szokások szintjét, a kapcsolatok, é deklődések alakulását» a mindezt оо» 

jektiv tények alapján, hogy elemezhető legyen»

i
l

t:

A közösség vizsgálatával kapcsol than föl kell figyelnünk néhány újszerű 

megközelítő; re is«

A makrenkói, klasszikusnak mondható, közöoségvizcgálódást össze koll 

vetni a csoportlélektani vlgc*»-''latokkal* Ее в szociológia, szociál

pszichológia előretörését is joloati.

A "kis-esöpörtök" vizsgálata az óvodában is aktu, lis, fontos feladattá 

vált* A pontos novel munka nem nélkülözi a személyes kölcsönhatások, 

rendszeres együttmilködésék ás ebből adódó sajátos folyamatok látását, 

aérénét, számbavételét*

A közösségfejlődést, fejlesztést nekünk u yis látni kell, hogy a társa

dalomba fcelenövés, s szo^ializálődás közvetlenül egy-két vagy néhány má

sik emberrel történik* Az "én" úgy jön létre, hogy egy másik társ adja 

meg a támaszát /anya, óvónő, másik gyermek, stb*/
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A közösségi egységet tohát nomesak szervezeti e уBégnek /főleg ni 

tilcusan/ kell tekinteni, ham

ota-

genetikuson, fejlődésében, mégpedig a 

konkrétságában* kinden óvónőnek törekednie kall a gyermekcsoport

óu a gyermek vizsgálatánál egyfajta jelenségszintű konkrétságra, leirő 

számbavételre, elemzésre /esettanulraányozásra/#

A közösségek születését fejlődésükben kall vizsgálni* Dr# Pataki Ferenc 

tanulmányait figyelembevevő ennek a folyamatnak mégy jól elkülöníthető 

szakaszát figyelhetjük meg|

I* Társas halmaz /kiinduló pont/

II# Társas kiválasztódás, tóiákozódáé szakasza 

XII* К züeti szerepalakulás 

IV* kezdeti kooperáció

A vázolt fejlődési, szociális tanulási folyamat a társas halmazból a 

kialakult csoportig számtalan tényezőtől függ, d© néhány jeli 

állandósággal megragadható, és ezekre nagyon oda kell figyelni.

6je

Már az első elemi strukturálódásnál, amikor a 

ság, szépség, hangosság, verekedés, bohóckodás, stb#/ alapján megtörté

nne a szereposztás, caeropvál sztés, ügyelni kell arra, hogy mindenkinek 

jusson értékes szerep* Az aktív Ezeropkialakitók mellett, a karaktertől 

függően, kapjanak támaszt a passzív, ezercpfelkináláot váró gyerekek is*

tatkozó értékek /jó-

Ugyanez vonatkozik a kezdeti kooperációs szak sara le* Pondkivül fontos, 

hogy a játékben, más tevékenységben a kooperáció sikeres legyen* Ez viszi 

előre a kis-csoportot és benne az egyo3 gyereket*
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A* analitikus, leíró képet adó vizsgálódásnak jól bevált eszközei 

óvodában Is a szociometriái mérési kiké:-dozéo módszere# aa aktomotria# 

а raJzelemzóa# Ezeknek konkrét 1 folyása általánosítható lényege a 

következő nézésekből 1c kitűnik! 2G

o./ Szoclometrla-?:>03tás.iá tokkal

A gyár ekeket körbeültettok, s mindenki 2 db képeslapot kapott# Azt 

a Játékszituációt termetettűk meg, hogy husvét következik, mindenki 

postás loss, e a legjobb barátunknak husvétre lapot küldünk# Mielőtt 

a lebonyolítást megkezdtük, ismertettük в szabályokat# sután ki

osztottuk c képeslapokat, s azt minden gyerek az általa választott 

barátnak vitto oda# A kézbesítés magas érzelmi feszültségben zaj

lott le# A választás a cselekvés síkján valósult meg# Eközben Je

gy estük, ellenőriztük a szavazatokat# /Elnéztük, hogy e gyerekek 

esetleg saját maguknak is "kézbesítenek"# Aa oredmányek foldolgoca- 

sánál ez értékes Jelzést nyújtott#/

A Játék befejezésekor megengedtük a gyerekeknek, hogy hazavigyék a

választott, ni küldtünk neki levelet, hogylapokat, s akit senki n 

a Játékot 6 lo élvezhesse#

A lapokat /választásokat/ a szokásos regisztráló tábláz- ton, az

úgynevezett szociometriái mátrixon rögzítettük, molyról leolvasható 

a ki-kitől, hány lapot kapott# Leolvasható továbbá az is, hogy a 

csoport bármely kót tagja к zétt van-e kapcsolat, ugyanis ha e-ymáct

A mérések a Kaoűkemóti óvónőképző Intézet Gyakorló óvodájában 
készültek 1974-ben, kis csoportban, Kádas rznébet közreműködésével*
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választott 'к, ez kát mezőben jelentkezik* a őzt bekaarikázásesl jelöltük* 

/3* ábra/

Mátrixunkon látható* hogy о 6 kölcsönös választás mellett 28 olyan vo

ices tá a van, amely nem vlsaonaott* A csoport közöoági fejlődése tehát 

meg a kezdetnél tart* A kölcsönös választáook hiánya még Indokolható a 

kic-csoportra jellemző labilitásnál, az alkalomszerű választással, a 

felnőttekhez való kötődéssel.

A mátrix nemcsak abban nyújt segítséget, hogy mogtudhatjuk, hány barát

megállapíthatjuk ezt is, kit Ítélnek legtöbben 

rokonszenvesnek, hogyan oszlanak meg a szavazatok* Akik a le több sza

vazatot kapták, Sz* Zsolt, B. Lilla és S* Ketti /4-4-3 szavazat/*

van a csoportban, han

irdokes, hogy И* Tímea mag nők hagyta a képeslapot, ugyanakkor őt ketten

választotta. Megfigyelés során ki

derült:, hogy Mónika erőszakos, a neki tetsző játékot elveszi a gyerekek

től, eőt durva is*/

is választották# J* Mónikát senki q>

A mátrix alapján rajzolható meg a áxsas kapcsolatok hálózatának pilla

natfelvétele, a szociogram. Leolvashatjuk a kölcsönös égi választásokat, 

és azoknak egymáshoz való kapcsolatát, vagyis azt, hogy az egyes gyér- 

kok a csoportban hol helyezkednek el* /4* ábra./

Jól megfigyelhető, hogy kinek nincs kölcsönös kapcsolata, .rdekeo, hogy 

a fiuk és lányok egymással barátkoznak* Egy érmes kölcsönösség is meg

figyelhető /8-9-14 között/*
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A társas, közösségi kapcsolatok vizsgálata nőm öncél, n< 

ráláaa az állapotoknak, linden mérés után azonnali feladótmeg jelülés, 

pedagógiai beavatkozás szükséges. Helyes, ha egy bizonyos idő eltöltővel 

/ 1/2 év, X év /

felmérés a his-caoportbon februárban, a második novemberben - már közép

ső csoportban./

csupán Гégiszt-

/PéIdánk esetében az első

A második mérésnél sár azt is tudtuk figyelni, mennyit fejlődtök, ki ko- 

körült előbbre a kapcsolótok torén, kik a kimagaslóak, ki maradt vissza, 

hogyan változtak az "erőviszonyok*’?

Ho3t azt a játókssituációt teremtettük meg, hogy karácsony közeleg, о 

ilyenkor a legjobb barátainknak képeslapot szoktunk kldeni. - Te kinek 

küld énéi, ha о csoportból kellene barátét választani? Helyezd el a kivá

lasztott társaid polcára a lapokét! Tevékenység közben regisztráltuk a 

szavazatokat, s az eredményeket a kölcsönösségi táblázaton, a mátrixon 

rögzítettük.

és során kitértünk a tavalyi eredményekre, s az ideivel egybe

vetettük. Ez az egybevetés lehetőséget adott arra, hogy megvizsgáljuk a 

társas kapcsolatok alakulását. /5. ábra./

Az el

A mátrixon látható, hogy az arány 31 • lß* Tehát ebben az évben már 9 

kölcsönös barátság alakult ki. 31 esetben nincs kölcsönösség, csak egy

oldalú kapcsolat, februárban a legtöbb szavazatot I. Sz. Zűolt, B. Lilla 

és D. Anett kapta, novemberben érdokэs módon Со. Laci, M. Anita és S.Anett 

6, 5, 5 választással került az élre.
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küldte el valamennyi lapját, hanem magá

nak is megtartott« A gyerekek mégis szeretik, igazolták a választások 

is. Saivooen játszanak vole, holott 6 n<

Go. Lacira jellemző, hagy

kitartó, váltogatja a bará-

taitf alkalmilag kötődik egy-e:y gyerekhez. Kicsit irigy, n 

adja át másnak a játékot.

szívesen

&• Anita csendes, szerény, barátságos kislány, Mindenkivel játszik.

S. Anettet tavaly is legtöbben választották, ő idén is •’sztár". Vezető 

egyéniség, talpraesett, okos és ügyes. Szépen rajzol ás szaval.

A pillanatfelvételen is jól látszik a ceoport fejlődő szervezettsége. 

A februári vizsgálatunknál 8 volt azoknak a száma, akiket nem válasz

tottak kölcsönösen. Novemberben csak 4 ilyen gyerek volt, tehát a f 

lére csökkent a peremen lévők száma. A kapcsolatok is stabilabbak, 

erősebbek lettek. Három esetben háromas kapcsolódást látunk, 

fejlődés legnagyobb bizonyítéka. /6. ábra./

a

b./ A kikérdezés n.ódszere

Megfelelő atmoszférát teremtve, ügyölve a tárgyilagosságra, a be

folyásolás elkerülésére, a négyszemközti beszélgetés során a követ

kező kérdéseket tettük felt

1. / Ki a barátod?

2. / Kit szeretsz a csoportból legjobban?

3. / Kivel játszol a csoportból legszivosebbon?

4. / Kinek adnád oda a legkedvesebb játékodat?

5. / Miért ezeket a gyerekeket szereted a legjobban?

A tapasztalatokat itt is szociometriái mátrixon rögzítettük.
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А gyermekek kapcsolatai szerteágazóak* Зглек ellenére igen sokan köl

csönösen választották egymást, /42 • 17/ A kölcsönös válásétásóknál 
Д7/ azt is figyelembe kell venni, hogy a gyermekeket még nagyban be
folyásolja ea aznapi élsJny, e véletlenszerű egybeesés, /Például, hs 

egy gyereknek valamelyik tanával friss, közös élménye van, akkor ba
rátjának nevezi őt, ha azelőtt nem is tekintette annak«/

A legtöbb szavazatot S, Anett kapta, /10/, 6 a csoport legnépszerűbb 

alakja.

2, Kálmán egyetlen szavazatot kapott, irmek az lehet az oka, hogy 

Kálmán visszahúzódd, általában egyedül játszik, társai hiába akarják 

őt bevonni a játékba, ő csak egyedül szeret játszani. Ez sál ás

gyarázható, hogy otthon csak felnőttek között van.

A csoport 2 tagja 4 társsal is kölcsönösen kapcsolódik /S* Anett és 

H, Ottó/ Cs, Lászlót, D, Lsoltot es L, Gábort 3 társa választotta 

barátjának. Hat baráti háromszög és öt baráti pár is leolvasható a táb
lázatról.

, aombeötlő, bogy H« Ottó két h romszög tagja is, összefog ogy nagyobb
csoportot.

Az is kidéről, hogy p, Zsolt és 1, Sz, Zsolt a fiuk közül senkihez sí 
kapcsolódik. Egy olyan esetünk is van, amikor fiú csak lányokkal text 

fenn kapcsolatot.

A lányok közül fm Judit és P« Babriella áll kapcsolatban, G, Times és
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Й* Tímea la baráti párt alkotnak, bír C* Tímeának egy fiú barátba is 

van és B* Zsolt is barátjának tartja G. Tímeát* Baráti párt alkot mag

iáké lsf bár S* Gabriella rávön szorosan hozzájuk 

tartozik B. Zsolt is* Ez a választás Inkább baráti láncolat, mart Ss. 

»nőket bájtjának tokinti Gy. Orsolyát ás Orsolya is választotta Emőkét*

S* Gabriella és Sz*

A választ sok motívumaira is kiváncsiak voltunk, A v la azokból a gyer

mekcsoport fejlettségi szintjére követkestetóscköt lobét levonni, őzért 

tartottuk fontosnak az 5* kérdés feltevését*

A gyermekek választási indokait a következő szempontok szerint csopor

tosítottuk»

1* Konformista indokok* Joli őjUk e felnóttszempcntuság, vagyis a 

felnőtt elvárásainak megfelelő válaszadás® Kritériumai a falnőtt

helyeslése, a szokás v:gy az illem*

2* A szolidaritás mint indok* A "isegsegltésw szempontja az Ítéletekben*
»

Változatai a primitiv szolidaritás /pl* "cukrot ad"/, a cinkos! szo

lidaritás /összetartás a hibák elviselésével együtt/, a biztonságot 

jelentő szolidaritás /a játszótársi viszonyon belül védelemre vonat

kozik/*

3* Jellemre, tulajdonságra, és funkcióra vonatkozó indoklás. /Ide tar

tozik a testi vagy szellemi teljesitmónyek megjelölése is*/

/Szerepelhet még az értolmessőg, valamilyen killsődlegesség és érzelmi

indok*/
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A kiírj de és гоУ'-г.-Гс-'г! г- :М-.. I ól • с и зп зак sok tanulsággal iáit« 

/7*, 6. ábra/

A legtöbb szavazatot most is Cs. László ás S. Anett baptc. A legtöbb 

kölcsönös kapcsolótűk is nekik van# Azonnal szembetűnik, hogy Z. Kálmánt 

egyik felmérés során оеша választotta senki barátidnak. /В* Kálmán moga- 

tartásával, a gyerekekhez való rossz visz nyávol magyar ahatő./ ürömmel 

tapasztaltuk, hogy J. Mónika ugyanazt e két tárcát választotta, akit 

tavaly, ás már az egyik viszonzásra is talált.

Az ábrákról leolvasható, hogy a kapcsolatok némileg rendeződtek, nem 

olyan bonyolultak, mint februárban. S. Anett továbbra is a csoport ve

zéregyénisége. Újabb bará+ai is akadtak. S. Zsolt továbbra is lányokkal 

barátkozik. A fiuknál с у baráti négyszög található. Sajnos Z. Kálmán 

az idén earn kapcsolódik szorosan senkihez, egy gyerek sem választctta 

barátjának, bár о Cs. Lászlót és I. fs. Zsoltot barátjának nevezi, ez 

a választás azonban nem kölcsönös. Д. Бв. Zsolt hasonlóan zárkózott 

egyéniség./

c./ Aktometria

A tevékenység méréséhez, a csoport viselkedő, ének tagolását, 1 

bontását cselekvési egységekre 7 tevékenységi szintre bontottuk 

/kóréi/«

X. Magányos semmittevés 

II. Magányos játék

QZ. Csoportos együttlét, külön tevékenység
L

■

if;-

’í
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Mátrix a februári és a novemberi kikérdezés alapján7# ábra
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Meg.iegyzést A négyzetek első felében a februári, a második felében 

a novemberi eredmények láthatók#
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IV. gytittmozgáe, egyforma cselekvés 

V» Tárgykörűi! összeverődÓ3 

VI» összedolgozás • vezető nélktil 

VII» Szervezett ogyüttos tevékenység • vezetővel

Áz aktometria módszere az óvodában a nX0kétc-raüd:::zer,, /Az óvónő 10-15 

percig figyeli egy gyermek játékterv ákenységét, leírja, rögzíti ponto

san a látottak t, majd esek mellé később feltünteti a bemért BSároi- 

féle tevékenységi szinteket»/

ki egy óvódéi csoportban 8 gyerekkel végeztünk aktometrlai raegflgy 

lést» azokkal, akik az előző vizsgálat során a csoport legérdekesebb 

tagjainak mutatkoztak»

SbJ&taAi
4,40 őrá 

4,45 «

autót tologat

várat épit egymagában, mejd az autót 

tologatja benne, társakkal együtt 

járkál a szobában, nézelődik

II.

V.

4,55 " I.

16,15-től 16,35-ig kitartóan rajzol 4 társával,

beszélik mit rajzolnak, segít V.Űroolya- 

nak virágot rajzolni VI.

16,30 óra lovagol a hintolovon II.
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16,35 őre c fodrászatban tosz-vosz, de senki ni 

négy oda hozná 

fej éra t«szi a rend or sapkát, kesében а 

tárcsa és irántit, de nem flgvélnek rá

az autósok

П.

Iá,40 «

III,

I), Zsolti

16,00 óra 

16,10 »

a mesesarokban a babákkal játszik 

a babaosobába viszi a babákat, kát 

társával beszélget. Elvállalja az apa 

szerepét és kisäprl a szobát, "hová té

ti gyerekeket?" • kérdezi S, Gobri-

II.

gy-
ellátói VII.

űs, Lászlól

8,00 óra 

8,10 *

Kockavárat ópit kit társával 

Megépítettük a várat, autót tologat 

/a kát társ elment/

Kicseréli az autót vonatra, tologatja

VI.

II.

8,12 • II.

L, Gábor«

8,13 óra 

8,18 •

Autót tologat közben a szőnyegen

kdeik társ csatlakozik, ezt tologat

ja az autóval

A szőnyeg mintáin ugrál egy kislánnyal 

Visszamegy az autóhoz ós tologatja

II.

V.

8,25 " 

8,30 •
IV,

II,
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8,10 óra 

8,15 " 

8,18 ■

Lapokat nézeget L. t-áborral 

"kutyásat" játszanak 

Babakonyhában fozöget, edényekkel 

botsaik

IV.

IV.

II.

SbJSüaafti,

8,30 óra ját-Putkoo G. Tímea után, de az n

calk vele II*

8,35 " 

8,38 "

Me^ekönyvet lapozgat, üldögél 

Kézenfogva G. Tímeát és le-fel 

járkálnak és bőszéi ötnek

II.

IV.

A nyolc gyermek ösozeson 120 percig tartó megfigyelése 22 viselkedési 

Volet adott. Ezek további támpontot nyújtottak a csoport társas, közös

ségi életének elemzéséhez.

Leggyakoribb megnyilvánulási forma a magányos játék Д1/| mint vlselki 

dési mód 11 esetben volt valamennyi gyerekre jeli ó. Ez is mutatja,

hogy a csoport még elég szervezetlen, nevelaraunkánk egyik feladata lesz

ennek koordinálása.

D© megfigyeltük ez együttmozgás /IV-ec szint/ ős az összedolgozás Al-os 

szint/ formáját is.

Jrdokos, hogy a szervezett, együttes tevékenység is megmutatkozik.

Zsolt esetében. D. Zsolt a legfiatalbb kiscsoportos, s 5 kezdeményezi 

társaival a "papás-mamás" játékot is. Itt még szorosan a felnőttekhez va

ló viszonyulás - játékban - mutatkozik meg.

D.
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A novemberben megismételt mérésnél még mindig a magányos játék /II/ 

a leggyakoribb eeoportosulási forma, de már so kai kevesebbszer fordul 

elé# Ugyanakkor növök dett as együttmozgás /IV/ és a szervesett együttes 

tevékenység« csoportosulásl fo:

ségéro, fejiettoé éré utal# A gyermekek kit rtöbben, több ideig ját

szottak egy-egy játékot#

All/# Ez a gyermeki játék szervozott-

A legfejlettebb játöktevékenység S# Anettnél mutatkozott аз D. Zsoltinál 

/D# Zsolti tavaly is élenjárt/# Gyenge a játéktevékenysége M.Tímeának, 

tavaly is, most is# Fejlődés n< 

nem tud igazán elmerülni a játékban#

zárkózott kislány,.tatkozott# Tim

d./ R a .1 в e 1 e ю z é s

Hogy a regisztrált kapcsolatok megfelelnek-e a valóságnak, egy 

további módszer alkalmazásával ellenőriztük# Kz a módnaor a 

rajzelemzós#

"A rajz közlési forma, amelyben a társas lény, az 

tiv valóság, a környező világ benne létrejött szubjektív tükröző

dését vetíti ki", 27

A játék mellett s gyormek kedvelt tevékenységi formája a rajz is#

A kis óvódásoknak örömet jelont, hogy a ceruza nyomot hagy a papí

ron# Később maga a firkálás mozdulat© szerez örömöt nekik# Ahogy 

fejlődik rajzkássségUk, egyre bonyolultabbá válik rajzuk# Eljutnak 

az értelmi szinkretizmus fokára#

iber os objek-

7 Dr# Kiss Tihamér* Az óvodás gyermek rajzainak lélektani megvilágítása 
Aögyorox3zági Óvónőképző Intézetek Neveléstudományi közleményei VI# 
kötet, I960./ 212# oldal.
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A kiscsoportos gyermek teására az érzelmi szinkretisnais jellemző. "Az

fokán a kisgyermek szemléletét az jellemzi, hogy 

a tárgy egésze, összes jegyeiből csupán egykét vonást esel ki, amit 

érzékletes tapasztalatéi és játékos manipulációi alapján érzelmileg 

megragadott."

A vizsgált csoport igen magas szinten áll, ezért a következő feladatot 

adtuk a gyerekeknek*

érzelmi szinkretl:

28

"Rajzold le azt a társadat, akivel együtt játszanál az uj babahasban, 

illotvo kit engednél be, kinek adnád át a helyedet, ha felépítenék az 

udvaron a babaházat".

Ezután megteremtettük a rajzolás feltételeit. Papirt és sokfajta szinest 

tettünk a gyerekek elé.

b. Anett rajza /9. ábra/ * a babaházat ábrázolja elég részletesen, 3 

eblak és ajtó is van a házon. A ház mellett kerítés. A figura elhely 

zése még nem megfelelő. Barátjának /Со. László/ nagy fejet rajzolt, ezért 

a test és a láb aránytalanul kisebb, hogy elférjen a rajzlapon. Kagy 

gonddal rajzolta barátját. Rajzolás közben magyarázta, hogy ez a haja, 

basa, kese, lába, ezek a gombok /a ruhát nem rajzolja, de a gombot igen/.

A kikérdezés módszerével kapott eredményt a rajzvizsgáit megerősítette.

L. Gábor két társát is lerajzolta, Cs. Lászlót és H. Ottót. ДО. ábra/.

28 lm. 212. old.
* A rajzokat az eredeti gyermekmunkákról szappanos István óvónőképző 

intézeti adjunktus rekonstruálta.
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Hagyom meglepő volt ой, hiss 

hogy Cs« Lászlót n

napon, amikor a rajz készült, barátai n 

játszott 0 délután nagy reá özében* Ezért választotta pillanatnyilag 

barátjának« Ez a példa io mutatja, mennyire változnak a vonzalmak, 

milyen könnyen szövődnek ás bomlanak azét a kapcsolatok«

a kikérdezés folyamán azt mondta Gábor, 

szereti és mást nevezett meg barátjának« zen a

voltak jelen« Co« Lászlóval

K, Károly a kikérdezés ooxán H« Ottót és L« GáborTválasztotta barát

jának, a rajzon /11« ábra/ pedig elmondása szerint Cs« Lászlót ábrá

zolta* A kék négyzetek a kövek a babaház előtt« A boboJhás mellé raj

zolta az ajtót« "Tarátját" feketével rajzolta, ez is 

raja nem tükrözi a társához való viszonyát« H 

szálak egymáshoz«

tatja, hogy a 

fűzik őket érzelmi

11« ábia> K. Károly rajza
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Az októberi rajzelemzás főleg К. Károlynál, L« Oébornál ás b. Anettnél 

volt tanulságos. K. Károlyt asért választottuk a vizsgálathoz, mert 

nagyon sok probléma volt vole* Az elmúlt évben is a problematikus 

gyerekek közé tartozott, Szülei elváltán élnek ás ez a törés a gyer

meket nagyon izgatottá, nyugtalanná és agresezivvá tette*

Sgy bizonyos idő elteltével Karcsi kezdett megnyugodni* A családból 

a nagyapjához kötődött, őt szerette legjobban, Karcsi nagyapja azonban 

meghalt. Ess teljesen összetörte a gyereket. Kiállhatatlan lett. kársa

ival szemben durva, agresszív, gyakran ösezedönti társai játékát. Ha

kap meg azonnal, a földre veti magát és sir, dobálja magát 

a földön, kársai egyre inkább elfordultok tőle.

A feszültség K. Karcsi rajzán A3* ábra/ is érzékelhető. Ce. Lászlót 

ós L. Gábort ábrázolta. A figurákat nem dolgozta ki, durve vonásokat 

rajzol. Hatalmas szemeket éo téglalap szájat /természetellenes/. Бок 

színes zsírkréta állt rendelkezésére és sgy grafit ceruzát használt a 

munkához} ez lelki szegénységre vall. Mikor megkérdeztük, a háztető 

milyen színű, akkor pirosra színezte. A figurákat a 

csak nagy vonalakban ábrázol*

Mig az előző évben a csoport kiemelkedő alakja volt L. Gábor, most 

mindössze 4 "szavasatót" kapott. Gábor sajnos nagyon megváltozott. 

Igyekszik magára felhívni о figyelmet, est néha csak bohóckodással éri 

el* Foglalkozásokon akkor is jelentkezik, ha nem tudja a választ. Ha 

pedig felszólítják, abban a pillanatban kigondol valamit, és azt feleli 

a kérdésre* A gyerekek ennek ellenére szeretnek vele játszani, mert 

segítőkész, jó játákötlotel vannak és elmélyülten tud játszani* Általá

ban autóval, kockával és a konstrukciós játékkal játszik*

L* Gábor rajzán Д4. ábra/ Cs* Lászlót ábrázolja* tót is bohóckodik

valamit n

díszíti, mindent
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Gabi, пета veszi komolyén a feladatot* Először megrajzolja a bebaházat, 
kéményt is rajzol rá* szabálytalan formájú ablakokokat. A kéményből 
kiáramló fürt körbefonja a házat* Kost megfordítja a rajzot ás barátját 
□ár Így rajzolja* "Csigö-biga" fejet rajzol. “Fotörzs" kart ábrzol. 

Fantáziája csapongó* A kikérdezés során is megnevezte Cs* Lászlót ba
rátjának. sokkal többre képes Gábor, mint amit ezen a rajzon ábrázolt*

A következő rajz S. Anett munkája Д5* ábra/. Anett most is a csoport

lb. ábrái S. Anett 2* rajza
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legnépszerűbb alakja* Rajza finom, Jól kidolgozott, Hatféle szint hasz

nált föl, A kémény és a fiiét kék, megegyezik a füst kékes, szürkés 

színével, A babaházat piros keretbe foglalta. Az ablakok rendezett sor

ban helyezkednek el, barna színűek, A babaház alján a sötét Jel a kilin

cset ábrázolja. Az aj tőbál csak ez maradt meg benne, ezt emoli ki, ёз 

az ajtó Jelölésére használja, Cs* Lászlót ábrázolja. Bájos alak. Az

rajzon a nyugodtság és kiegyensuly zottság tükröződik. Még ruhát 

non rajzol barátjára, de két gombbal Jelöli, A hajat egy hullámos vonal 

Jelzi, A kézen ujjak 1c találhatók, bár m 

megfelelő számban.

égé

a megfelelő helyen és

e,/ дйдШшДАШд,» jiaMasaiMS&üisSsiL мкьаШ

A négy módszer alkalmazásával törtónt vizsgálat után elvégeztük az

őst, A rajzvizsgáiét, mint utolsónak alkalmazott 

módszer ténylegesen megvilágította eddigi tapasztalatainkat, A rsj- 

zoktan a gyermekek többsége visszaigazolja magát, azt a társát Jelö

li meg, akit a kikérdezéskor megnevezett. Általában 4-5 gyermek а 

legszimpatikusabb a többinek /S, Anett, Cs, László, B, Miklós,

B, Lilla/, Ezek a gyerekek topták a legtöbb szavazatot. Elég sok 

a csoportban a "pexeragyerekek" száma.

összehasonlító el

ügy látjuk, hogy a csoport még m elég szervezett, Így nevelomun- 

kánkban különös hangsúllyal fog szerepelni a Játéktevákenycég fej

lesztése, Ehhez szempontokat dolgoztunk ki.
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a»/ Közös Játékokkal próbáljuk a csoport fejlettségét ered

ményesebbé tenni»

b»/ A csoportban ne legyenek poremgyerekek, ezért minden

kivel egyénileg is foglalkozunk, közös tevékenységeket 

szervezünk»

c»/ az úgynevezett "oztártipusok" energiáját a közösség 

fejlesztésére kell felhasználni.

Mindezen szempontok figyel jabevételével kezdtük el 1974» novemberében, 

a már középső csoportban, az újabb felméréseket»

A m sodik mérés /november/ után további összehasonlító el 

feladatmegállapitásra kerülhetett sor*

lésre ős

Az első mérés után összehasonlítást még nem tudtunk végezni, csupán a 

tényeket láttuk magunk előtt, s hipotézisünknek megfelelően nevelési 

módszereket, eljárásokat dolgoztunk ki, hogyan, milyen eszközökkel lehet-

t fejlesztése»séges a szocializációs folyi

Ennek megfelelően segitettük о nevelcmunkát» Hipotézisünk helyességét a 

második felmérés Igazolta. Az első fölméréskor igen sok volt azoknak a

, akik senkihez sem kötődtek, n> 

senki. Volt 3-4 "sztár gyermek" is.

A "peremgyérékeket" bevontuk közös tevékenységekbe, játékokba, a sztárok 

energiáját pedig a csoport fejlesztésére fordítottuk. Az eredmény meg is

"választotta" őketgyerekeknek a ez';
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született» mivel novemberre már sokkal több tartás barátság szövődött, 

sőt 3-4 hármas kapcsolódást is észleltünk#

A csoport társas kapcsolatainak szerkezete megerősödött# Akad ugyan még 

1-2 "peremgyerek", de ezek io kapcsolódnak valamilyik másik gyerekhez# 

csupán a kölcsönösség n® fedezhető fel náluk#

A csoportban érdekesen alakul a sztárok helyzete# A tavalyiak helyét idén 

újak foglalták el# Ez a tény azt mutatja, hogy a csoport fejlesztése

©léggé ügyelünk a hib к megelőzésére# Mégis úgy érezzük» hogy 

féléves nevelűmunkánk hasznos volt, a csoport társas szerkezete sokat 

fejlődött, de a további nevelűsaunkához még a következő »zenpontok érvény

re juttatása szükségesi

közben n

1#/ Az óvónő az egyéni bánásmód elvét is kövesse, a "peremgyerekékre" 

különös figyelmet szenteljen.

2#/ Fokozottan kisérje figyeli

pozitív kapcsolatokat támogassa, fejlessze# Kedvezőtlen barátságok 

esetén igyekezzen a kapcsolatot megszüntetni, ha ez nem sikerül, 

a kapcsolat minőségét, tartalmát fejlessze, tegye gazdagabbá/#

el a baráti körök alakulását# /Csak a

3#/ Vegye figyelembe a gyerekek e yéniségét és differenciált feladatok 

adásával emelje a csoportban a közösségi érzést#
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4»/ i^élflisé^ylz

felmérés a nodaró u> ok ^vernoki: méreteiről

o./ A folmérés_ 1зfol^totósa

A vizsgálódósunk célja Itt az volt, hogy • viszonylag objektiv 

sódon - számszerűen, százalékosan kimutassuk, mennyire irmorik 

nevelőink a rájuk bízott gyermekeket, az egéczen belLil 
ssemélyiBÓg-elsmeket, hol von a legnagyobb lemaradás.

Kérhető valóságnak a Kecskeméten évek óta vezetett "személyiség 

lop"«okát vettan, A mérésre kiszemelt iskolákban, óvodákban 

felmérés előtt 1 hónappal megbeszéltük az érintett pedagógusokkal 
szándékunkat, kérve őket, hogy maximális tudatossággal, pedagó
giai-pszichológiai ismereteik teless letbavetésével egészítsék 

ki eddigi feljegyzéseiket, Így a "Személyiség lap" tartalma 

azonosnak vehető illető nevelő teljes gyeraekiaaeretávol.

Nem egyszer szóbeli tájékozódással - főleg óvónők körében - is
kiegészítettük az Írásos anyagot.

Arra is Ügyeltünk, hogy csak olyan nevelők feljegyzéseit el 
Bőszük, akik legalább 2, éve ismerik növeltjeiket.

A feldolgozott szomályieéglapok szómat 145 óvodás
J37 iskolás

összesen« 482
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A caopor tőnkön ti megoszlás« középső csoport óvodás« 38, nagycsoport 

óvodás« 67, 2« oszt«« 103, 3« oszt«a 124, 4« oszt«« 110«

A felmérés 26 csoportot, osztályt, egyben 26 nevelőt, illetve neve

lőközösséget érint« Лап közöttük váróéi, városszéli ós tanyai is

kolában, óvodában működő nevelő«/
*-

I".Az értékelás pontozását,rendszerrel történt, /Összeállította dx,7eczkő

docense«/ $József, e Szegedi József Attila Tudományegyet
' t

Az irt Uniós szempontjai áo a pontértékek»

lé л /^vermek személyiség tört netóvel /előéletével/« .saláéi 

környezötével knocsolctgs lem-rőtek

1, Ismeretek a gyermek eddigi testi, idő rendszeri, 

ez aaélyiséyfejlődési és jelenlegi állapotúról 0-2 pont

2» A gyermek személyied, fejlődésére ható családi 

környezet ismerőbe*

a«/ a szülők szociális körülményei 

b«/ a család szervezettsége, munknmogo ztása 

és érzelmi kapcsolataik

с«/ о család legjellemzőbb müveitsági-, erkölcsi-, 

világnézeti jellemzői, törekvései, hagyo

mányai és szokásai

d«/ a szülők pedagógiai kulturáltsága, különös

tekintettel a nevelési elveikre és módszereikre

0-1 •

0-2 "

0-4 "

0-2 "

e«/ a nevelők és szülők pedagógiai együttműködése 0-1 w
Ö szoeem 12 pont
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3. Játékhoz, munkához, tanuláshoz való viszonya Ü-4 pont

0-6 "4* írásokhoz való viszonya, közösségi magatartása

5* Az erkölcsi es jollemtűinjdonságok fejlesztésére 

vonatkozó tevékenységi formák jelölése 0-2 w

Összesem 20 pont

IV, Д.Д^2к||1д^пд^^.;по1;

iskolásóvodóo

1# írdeklődéee, beállítottsága, törekvései, 

célkitűzései 0-2 0-3 pont

2« Példaképei, ideáljai, eszményképei, 

eszményei 0-3 •

3* A világról, a természetről, az iberrol,

a társadalomról alkotott elképzelései 0-2 n0-3

4* bepixendj®, életrendbe, öntudata, Ön- 

irányité képességének színvonala 0-2 I*0-2

5* Irányultságára vonatkozó tevékenységi 

formák jelölése 0-2 0-1 «

összesem 12 pont8

V. ffofc .IJÚAmÖti

1« Idegrendszeri szerkezetének sajátosságai, 

ti пиве 0-2 pont
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2, A figyelem, az érdelem, a terhelés, a 

íáradás jellemzői 0-3 pont

3* Konfliktusainak megoldási módja 0-1 и

4« Az állapot fejlesztésére vonatkozó te

vékeny s dg i forrják 0-1 «

Összesen* 7 pont

kinűonozer-en* 63 gont 67 nont

Valamennyi gyermekcsoportról külön pontozási ivet, értékelőlapot vezettünk 

be, ahol az 5 /római számmal felült/ nagy területnek, о az ezeken belüli 

részelemeknek /összesen 23 részelem/ megfelelően az egyes gyermek és a 

csoport rész- és öaszpntértékei is szamlál-tesen láthatók /3. oz, tábla/.

A nevelő minden feljegyzését, ha az elfogadható volt, ponttal, pontokkal 

értékeltünk, még ha az m 

Írva, Ki

gfelelő helyen /rendszerben/ volt 1 

adtunk pontot akkor, ha паз irt arról a ozemelyiség-elemről, 

vagy kétséget kizáróan rossz volt, amit lejegyzett, A minőségi ás cok-

is a

oldalubb rámát, a pontos megfogalmazást az alsó-felső ponthatáron 

belül tettük a volt értéknek megfelelő magasabb helyre.

b,/ A tapasztalatok feldőljosóoaj értékelése^

A kapott pontszmokot öseaevetve a maximálisan elérhető pontosamnál 

százalékosan kimutatható személyiség-elemenként, csoportokra, óvo

dára és iskolára összesítve is, mennyire ismerik nevelőink tanít

ványaikat /6-11, tábla/.



— 38 -
5. tábla

ÉjlAJlXjUlA lap

zemelyiség н й Й
lemek • • .i /А gyermek neve/

< « в ■ АЛ

1-1-1111212111221-
--1111111---1 
— — 1111211 — — — -

«»**311 — — — —

19• 1. 92# a»/ 
b./

- 1
9- 1 - -

— 1— — — 1 — — 7c./
3d. /

e. /
— — 1 — — 11 — — 
— — — — — 1 1 . —. — 2Л s z.

131-12135349642311 5oввзевеш
435471362722121121-1U 1* 311 12»

2i
5481363722221121-1
23111112-2112-2111 
111-1----- 
11-11--1-- 
121111111111211111

51bozgsent
23Cl. 1.

42.
- - 1 - 1 1 83. 2o4.

2*
573342241322414233 55sezesent

5- - 1П 1*
2.

1- 13.
1 14.

2a
7— — 1— 11 — — — 1 — — — 12 — —звзееет

1 3r* U --Il
ii--! — 1 — — — — 1 — — — 11 — 72»

3i
4.

11111-1----1---111 103828Bent

LndöSBzeeent
12 16 14 5 9 Ю 8 14 8 8 9 16 11 6 8 7 5 7 173

issar:z:a8»3amrtst »sebese ss^BStaeaos:isascszessnssBOBi

Mfíg.lenvgés: A gyakorlatban négyzetráceos lapokon* a
oldalrovatokat elhagyva, a pontozás gazdaságos ев 

VlDSOnylng gyors*



6. tábla

I* A irrenвек személyiségtörténetével. családi
környezetével kapcsolatos ismeretek

t é к e кéfcMP 5:Értékelési евен*- 
pontok ismeretOSSZ*

óvó
dást

iskolás

elérhe
tő max. 
pontsa.

4* 0BB3.
isko-

bsse.
óvó-

köaópoo
CSOJ)Ort

nagy
esop %~noszt. ooat.oszt.

lásdác

1. festi, idegren 
szeri fejlődés

d-
964163 138 44o 4539 277loo111 52

2« a./ Szülők szoci- 
álio körül
ményei 482 91lo4 lo5 Ж 44o9251 82 139

b./ A család 
szervesett- 
s égé 2o4 6a%4659174 45594 93 188llo

c./ A család mü- 
veltségi, er
kölcsi jellem
zői 26o176 526 3q2l 1928283 aЖ 9oЖ

d. / A szülők pe-
gógiai kultu
ráltsága .

e. / Hevei ok, szülői
együttműködés«
Összesen:

65o 964 67221 15o 189 42911^ 111 9o

67 167 2478o 72 48248 32 23 51
561627 776463 56lo9o 2155840 3245 5784

/44 95//9o %/ /62 %/ /45 Я /52 %/ /64 %/ /53 %/

i ... ;



7. tábla
II• Az értelmi корове tfeek fejlettségének, fejlődésének 

jellemző Ganátoéoái'.al

Értékelési szempontok 1 ontér.ték.ck
T. " tfsBZ*“

óvódás*
iskolás

elérhetq ismeret
maxima- 5S-a 
lis port- 
szám

4. ossz,
lako

ké zo рво
caoport

e.ossz*
óvodáé

négy
ceop. oszt. oszt.oszt.

laß

1* Altalanos képcsőének___53o Ибо 1969366 265тш ш 482o
2410 ftfii Ш 659 К2. Speciális kéneseénei 233 

^♦"'SSepcseegek: fejlesz- f
téoóre von.tevékeny^. 34
Összesen?

76 161413 47 4 11 29 482
39 %71)7 3o7 12o4 

/52 Я
415 451 982 1848

/25 /22 S>/t /56 Я /34 Я
77123o52

/85 Я /22 Я

8* tábla

tk erkölcsi és .1 cilcmí’e.i lCdósi sa1 ótosság-alIII. A r.vÉRMÉ

1* Alt, erkölcsi éo 
^ ellemfejlődeBi tu
lajdonságok 

2, önmagéhoz való
146 Ж 6 56233 Жш 193 lfi2£ 2592 39

1446137 9c 227 58 17421 291 35У
3. z való

645149' viszony
4. ilunkaho

239 388 13o 2o4 311 lo33 241o 42
z való

364 366- viszony
5. Feji

192 172 152 237 755 1119 1928 57
• vonatkozó

tevékenye•forrnak 46 9 455 96411 iä-XJft
1168 2377 
/53 Ü/l/35 V /

85 9
összesens 566847 1413

/48 Я
9б4о5о5 7о4 38 %379о

/73 Й/ /52 Й/ /24 Я /28 Й/:



9. tábla
IV. А г:vermek Irányult ed/-ónok .jellemzői

Értékelési szempon- к te A1 о
"eTerhető
пшзг.1та15а
■BsalsgflBL

““középső
csoport

ismeret
$»—a

ossz.bssz.
isk.

ossz
óvódás

tok nagy
CSOp. óvódás

iskolás
oszt. oszt. oszt.

f<1. Érdeklődés, beál
lítottság. célok

2. Példaképek, osz-
iáén vek

3. Idézetei

! 612 14462261бо16o 66 4245£1238

Mááб 85 33 4-0 118IQ72
a világ

ról, termeesetr, 
táreadrdomról, 
emberről _ ___

4. Napirend,
14466M Ж2g3 21ШM 9921

élet-
,964 JLi14119 Ál H7017 931■ aend

*?. Tevekenységl

Összesen:
48218 42 88 lo2 3i32

8o696 23 %276 434 52 o412334273©9 118
/32/1 /№//s /VÜLÉLAJlLM. Ü2km<&/

V. A szeméiylség áll>n: ot.-ю к főbb jellemzői lo. tálüa

7? ITT1. Xdegrend. ezark. ТЗГ 3? 7? 9b4 313Ö2
2. Figyelem,érzelem

fáradás .íelletaz.
3. ССопЙ. iktusainek

megoldási modóe
. Tevekcnys.forrnak

144666 log 115 474119 1S5 72 289 32

ái i1 £ 1 t£ * 4.32
W

9
14

869265 25 %112 191 182 485334 3374119összesen:
/15;;/ /22 / /200//65 Я /№//19 %/ /37 ?»/
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Ab eredmény meglehetősen alacsony, mág ekkor is, ha figyelembe vesszük, 

ho у maximális igényekről van szó.

Л személyiség inroorúcónek üciasggogéae
11, tábla

rtékeléai szempontok Óvoda 

pont %
Összesem

pont %
Iskola 

pont Á
Icáiét, testi állopot 

családi környezet
I«

1090 62 3245 562155 53

II, rtelmi képessé ek 1848 341204 52 3052 39

Hl, Erkölcsi, jellemig 15» 

desi sajátosságok 2377 35 3790 381413 48

806 1936IV, A gyermek irányultsága 427 1233 23

V, Személyiség állapota 869 25384 37 485 20

7671 34 12189 38Valamennyi terület összesem 4518 49

Nevelőink - ac^eloazatt csoportokra vonatkozóan - 38 £»bcm ismerik а 

gyermekeket, Kincs kiaknázva ezen a táron 62 %-nyi lehetőség, 62 yS-nyi 

sávon csak botorkálnak nevelőink ás találomra, anyag- és lehetőiéjjLs- 

meret nélkül végzik az oktató-nevelő munkát. Lehet, hogy odaragasztanak, 

kell /micsoda exSpozarlás!/, lehet, hogy tétlenül elmennek 

elürgös beavatkozást igénylő psziches-j olsusog, vagy a másik póluson, 

rejtett drágakövek aellett. És a kőt váglet között mégtöbb az elkalló

dott, ismeretlen közepeseknek a s árnál

ahova ni
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Bebizonyosodott, as óvodai nevelők lényegesen jobb munkát végeznek ezen 

a téren /49 #/, mint az iskolában /34 56/. Ea egyenes következménye a 

többiegyüttlétnek. Itt még s orosabb a kapcsolat a családi házzal, ben

sőségesebb, érzelmileg is gazdagabb a viszony nevelő ás nevelt között.

Ha a 26 nevelő százalékos eredményének szóródását nézzük, igen változa

tos képet kapunk. Selálhotó dicséretes 93 $-os ismerés! fok, de van

18 36—00 eredmény is.

A 26 nevelő rangsora a leggyengébbtől a legjóbbig t

1. 18 $S-oo megismerési fokkal 14. 40 $-os megismerési fokkal

15. 40 5S-OS - " -2.

23 íá-oa 16. 42 ^os3.

26 3&HM4. в 17* 43 *-oo

18. 46 #—os

19. 46 SS-os

5. 28 St-os

6. 29 36-oe

7. 29 3&-oo 20. 48 36-os

32 36-008. 21. 51 %-os

33 7f-os9. 22. 54 í-os

23. 64 35-os

24. 65 %-os

25. 75

«•

34 5610.

36 5&-OS11.

12. 37 36-os —

13. 39 71-oa 26. 93 36-os

érd« megfigyelni a szóródást a Gauss-féle haranggörbén /16. ábra/.

Sajnos a grafikus kép - a statisztika nyelvén szólva - "baloldali asssi- 

tat. A gyakorisági görbe alacsony értékeknél, a 30-40 36 között 

ári el a legmagasabb pontot, vagyis ez a leggyakrabban előforduló telje

sítmény a nevelőknél a gyermek Ismerését illetően.

metriát"
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Easy goaddal kutatják nevelőink a család szervezettségét, as érsalmi

kapcsolatokat /68 #/, valamint а szülők pedagógiai kulturáltságát, 

különös tokintettel a növelési elveikre 00 módszereikre /67 %/•

Kissi elhanyagoltabb a testi, és főleg as idegrendszeri állapot 

/45 %/m Bn :©k legfőbb oka a nevelők fclkésaülovlenoége* Bea ismerik 

kellően a magasabb idegte/jkenység alapfolyama telt és alaptörvényeit, 

ezeknek megnyilvánulásait 0 gyermek különböző életszakaszaiban*

J

Nem kielégítő a család legjellemzőbb m veltoági», erkölcsi- világ

nézeti jellemzőinek, törekvéseinek, hagyományainak és csókásainak 

/41 %/.felkutatása

Külön szempontként vette a felmérés /az I« területen belül/ no neve

lőiek pedagógiai együttműködését”* Erre való utalás, elképzelés 

51 (,á-os eredményt mutat* Ha azt vesszük, hogy mindaz, amit megtudtunk, 

földerítettünk csak kiindulópont és a "hogyan tovább?" a lényeg, ezzel 

az eredménnyel nem lehetünk elégedettek* Családidtogotásoknál sok még 

a valóban látogató, vizitelő mozzanat* Jobb lenne, ha ez a sző és fo

galom kerülne a köz tud- tba 1 csaláánevelés*

lök.

összefoglalva megállapítható, a gyi 

Ifiül körülményeinek földerítésével foglalkozó nevelői munkával álta

lában elégedettek lehetünk, de van még itt is pótolni való az említett 

összetevőknél, és a c aládnevelás vonatkozásában* /17* ábra/

tk szemólyicégtürténetónek, cca-

A C; aládi hátrányos köxülr.ényekot csak akkor tudjuk ellensúly zni, ha 

ismerjük is a családi ártó tényezőket* I>?y nyújthat az iskola mene-
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dáfeet эг olyan gyermekeknek in, akik otthonukban nőm találnak biz

tató, aerkeutő szóra. Вя céltudatos, tervozerü földerítő munkát 
igényei.

94%

68% 67%

54%A5%

MŰufLUtn PÍPA6Ó6I4I UtVCLÓKмитты KV„„RAilT. íz0lök
BGYÖTTMÜKÖ- 

-bif E

« *
ELQBLZT ÍZOCIALI?

KÖRÜLMÉNY
ÍZBkVeZETT-
~$áo

S. -M.
-Г/
4EUEMVQN.

17. ábrát Előélet, családi környezet /X/ ismerése.
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XX* Аа értelmi kémooé гак fed lass tágnak» fejlődésének :1 оПмлаб

ЛШРшУ$ГЛИ.4р *ШМГ‘ ШТОАД / 7. tábla 

Iß* ábra/

44 У.44 %

46 £

!
i

.

jfecia'h* fejifw&i 
KÍFE^ÍCiFK TEV^KENVFEö.

a’ualaíno*
kepe^gek

i&*.ábra/. Aa értelmi képességek fejlettség nek* fejlődésének
jellemző sajátosáé aitmk /IX*/ i-marásé

As értelmi képességek iomoroto, mint ráoselsra-imsret, os égé: 

csályieág ifaaeráoénől valamivel jobb kő pót rutát /39 $t/« A családi IcürLll» 

mony ismerete után os a odrod k legjobb magismerási fok#

SCO-

különb i«n в pszichikus folyáson tok ős a tcvkenyeég sajátosságai /őrsé- 

kelés, észlelés, oral kesóe, ondolkod 'о, cselekvőé/ általában a taimláa, 

cs ieoeretoeersda, a jártasságok, kőszoóok érdeklik a nevelőket /41 %/•
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Hasonlóan kielégítő Aogalább is e többi területhez viszonyítva/ a 

speciális képesaégek megiSBerése /41 $/•

Itt is lehetne azonban sokkol differenciáltabb a folioraerés* Sokan

csak megelégszenek a "gyakorlati", "elméleti" kategóriákkal, vagy 

jóbb esetben néhány tantárgyi, foglalkozási vonatkozású népességgel/ 

/zene, и tematika/* A speciális képességet minden normális gyér knél 

fel kellene fedeznil

"Sürgető ezílkeég van az ogyén természetes hajlamaira építő specifi

kus ráhatásokra már a fejlődés korai szak sasában# a a specifikus ne

velői eljárás néha megkívánja, hogy mérsékeljünk olyan tulajdonságot 

is, amely önmagában véve positiv, de a konkrét egyéniség alakulása 

szempontjából nem kedvező*" 29

III* l\ gyermek erkölcsi és /j-ilerafo.llődés^ sajátosságajl A8* tábla
__________________ ______________ 19# ábra/

1

51%
42%55%33%

9%
a’itala'no*

rUKÖLCtt
l*MrRtr

köm««.'*■« ui/‘ifiowV lANULAfHOl 
VISZONY “wATARTÄy VllrtOhtV

QnhaciA'hoz
VALÓ FEJ LE ÍZ ТВ*

19. ábrát rkölcsi, jellemfojlődési sajátosságok /III*/ ismerése

; kodáná« hletoorsok vllanok - Tankönyvkiadó, Bp. 1965* - 104* oldal#
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Lgyik legjelentősebb terület az erkölcsi arculat vizsgálata* Száza- 

lékben kimutatható megismerési foka a személyiségi 

módik helyen áll* 38 íS-kal*

kasul a har-

A részleteket figyelve legjobb az eredmény «a játékhoz, a munkához* 

a tanuláshoz való viszonyánál /57 %/• nevelőink helyesen térnek ki* 

soksaor tantárgyanként io* a tanulás mikéntjére* a fizikai munka vég

zésére /otthon* óvodában és iskolában/, a közhasznú társadalmi munkása*

/Egyre többen felhresnálják a megismerésnél a tanítás nélküli 

napokat, ahol természetesebb körülmények között, a többi erkölcsi nór- 

mdval ösozefonédva jelenik meg a munkához való viszony*/

Az . rkölcsi, jellemfejlődősi sajátosságoknál kiomelkodő helyet kap a 

»teásokhoz való viszony* a közösségi magatartás** /42 $/• A legjobb 

nevelők a csoport rétegződésének megfelelően helyezik el a gyereket* 

Vizsgálják* milyen a közösségi magatartása otthon, az óvodában sz őrs

ben* rajban* Hogy tölti be kisdobos tisztségét* eleget tesz-e a aepooi 

megbizatásoknakt

A harmadik lényeges összetevője a kárdéskomploauianak az általános er

kölcsi és jellamtulajdonaágok ismerete, ahova a becsületesség* igaz

mondás* humanizmus, fegyelem, a szavak és tettek egysége, stb* tartozik*

A gyermekek személyiségének ezen lényeges oldalát 39 >S-ban ismerik*

A magasabb pontértékeket azért nem lehetett sok esetben megadni, mert

legfeltűnőbbcsupán egy-két kiragadott tulajdona got rögzítenek,
I JUT

■SrJ ; '

M
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átfogó# n sokoldalú a kép#vagy amibe bol©botlottak# II

Legelhanyagoltabb részelem a gyermek "önmagához való vlozonya" 

/önismoret# lelkiismcret# önzése# szerénysége, önbecsülés®/# A 35 

oo helyzetnél több figyelmet érdemelne*

Végül na erkölcsi és jellemfejlődési terület egészére ugyancsak érvé

nyes ас a megállapítás# hogy a további teendőkkel, a fejlesztésre vo

natkozó tevékenységi formákkal alig törődnek tudatosan# tervszerű' 

nevel óink /9 %/•

IV* gyermek Irányultságának .jellemzői /9* tábla/

Aa ember irányultságán еду olyan beállítódást# tendenciát értünk# 

ily méghatárosze egész viselkedésmódját# életútját. A dinamikus 

erőt itt - iíubinstein rao 'fogalmazásában - a szükségletek# érdeklődés 

és ez eszmények alkotják# • £

Bár kialakult irányult. ágról саек az if jukox végén beszélhetünk# az 

óvodás# általános inko áo korosa tálynl is helye van esen azaraélyiaég- 

vizsgéletének, hiszen az irányultság io tevékenységben alakul# 

szilárdul#

öli

•ajnoc az irányultságra vonatkozó feljegyzések valamennyi terület kö

zül a legszegényebbek /23 %/•

íia az irányultságot apróbb részekre bontjuk - 20* ábrának megfelelően - 

a következőket találjuk!
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1. ardeklódda /42 %/

Ezzel általában még foglalkoznak növelőink, legtöbbször úgy, mint 
"adottSággal". Azt már kevesebben vasaik észre, mennyire befolyá
solják az érdeklődést о lehetőségek* Aki val mibe késtolt bele,

lo érdeklődhet iránta. Aa óvodának, általános iskolának te
hát elsősorban aa érdeklődések sokoldalú kialakítása a feladata, 
a osak másodsorban, vagy az előzővel párhuzamosan, az erősítés.

az m

4oo-
90-
80.
70.
60-

42%50-
40-
50- ziZШ 44 % Ä у

Él
20- 8%40-
0.

1 5

20» ábrái Az irányultság Д?/ ismerése
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2# Példák Jo« osznénvltóp /8 %/

Hihetetlenül kevés van ©rrevonatkozőan a feljegyzésekben, pedig 

tudnunk kell, kik tanítványaink példaképei, ideáljai, milyen esz

ményképek vernek gyökeret bennük, milyen változáson mennek esek 

keresztül az egyes osztályokban, az egyes tantárgyak tanítása nyo

mán, vagy esetleg még egy-egy témakör tanítása után is*

3* fi &SPB&S2ű23S&k
alkotott elképzelések /21 \'J

Itt van a világnézet alapja* Hegyen kevés a 21 0-os arányi Még nem 

általános az olyan feljegyzés, ahol e növelési tervek idevonatkozó 

követelményeit összevetnék a tanulók alakuló nézeteivel, magatartá-

5 módon, keresik az okokat, e kéttűs nevelés gyöke-aávalf ahol el

reit*

4* napirend, életrend* öntudat* ünlrámitó kénes.-én /14 %/

Hevelű-oktató munkánk egyik legfontosabb feladata az önirányitó 

képesség kialakítása* Ez n< megy másképp, csak úgy, ha életünkben, 

tevékenységeink között irialakitunk egy sor dinamikus sztereotípiát* 

Az önkiszolgálás, a napirend, hetirend, otthoni-ővodal-iskoloi élet

rend kialakítása nélkül nőm lehet a nagy kérdések önirányításáról 

sem beszélni*

3* Irtoatoágza vonatkozó tevékenysár.l formák jelölést. Aí %/

Átmeneti társadalomban mindig nagyon nehéz az Irányultaág alakítása* 

Ezért is kívánkozik a tudatosabb, jól átgondolt tevékenységi for

mák egész sorának a jelölése.
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v. A aaemőlyisóg állapotának főbb jellensői До* tábla,

21* ábra/

■ V-

21, ábra« A személyiség állapotának főbb jell< 

A,/ i mérési fokok
ölre vomtkosó

E terül©ton as alaoeony xmexéai szintnek /25 %/ © yik .jelentőé oka 

a pssicholőgióban való járatlanság« Csak kevesen Ismerik a psaicholó» 

giai folyamatok, a személyiség állapot nők és tulajdonságainak 80020»
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fUggé éról szóié újszerű értelmezést* /A*G* Kovaliov munkaósága* 

Ezen értelmezés szerint a pszichikus állapot о folyamatok és tu

lajdonságok közötti közbülső, viszonylag stabilabb Jelenség, amely 

a pszichikumot • ha ideiglenesen is - mint egészet J ollemsi/.

Az állapotoknál vizsgáltuk az idegrendszeri típusokról szélé fel

jegyzéseket /31 %/, valamint a figyelem, érzelem, terhelés, fáxodás 

Jellemzőit /32 %/ és a konfliktusoknak megoldási módjairól szóié 

észrevételeket /9 %/•

Az állapot féljészté; éré vonatkozó tevékenységi formák itt is ala

csony számban, mindössze 9 £»ban fordulnak elő.

Összefoglalva. megállapítható, о egyben válaszolva Is a lei indító kérdésre, 

a 30 £»os gyermekismeret ni elegendő a korszerű oktató-nevelő munka szín

vonalas végzéséhez, az iskolareform maradéktalan végrehajtásához* A 

lylség egészén belül az egyes részterületeknél is ela sonyak a aogl 

szintjei* /322* ábra/

rés

Akik csak ennyi, vagy méginkább ennél kevesebb gyernekisaerettel rendel

keznek, azoknál Joggal fölvethető a felelőságrovonás, mert náluk gyerme

keink hátrányos helyzetben vannak, в az óvoda, iskola ebben a vonatkozásban, 

mint ártalom Jelentkezik,

"Aláhúzva a külső hatások Jelentőségét, a fejlődés szempontjából figyelmet 

érdemel a gyermek belső világa is, amelynek ismerete nélkül sok minden

érthetetlen a podagé -ua számára* A oraélyioég pszichikus alkata.
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* зоboloő fejlődőé tlíiv In elnök lnm>r«te о1©д ödhetetlmu

I
AttEMElYlíÉG ALLAMTA V.

» \v.»RANYULTEA&

ERKÖLCSI 3EULEMFE3LŐde4| 

*A3AT0*t/ÍG0K III.

ÉRTELMI KÍRE^ÉGEK II.

íII '
ELOELET CVALADI 
KÖRNYEZET I.

80 %10 20 30 /«0 SO 60 700

ÓO0 /ÜSDBGíSGSáo/Z.Z» ub£6t A SBfloőlyieée e yee tsrülotolnefe

30
A*G* Kovaljovi A e&mélyirdg toá lődásónek töatvőnyeaerür ágol « 

Pedacógiei Бвее&е 1962* 6*ee# 5Iß* ölel*
.
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5./ jgKqtafartfts&a

As iskolaérettnág problémája látszólag már ni 

egy uj életszakasznak a

óvodai kérdés, hissen 

tgfeloléat, as iskolába való belépésnek le- 

hetőégát érezzük benne* Ast ia lehet»© mondani, hogy a tervezés

irt es már az óvodaisserapont j ából fölösleges eszel foglalkozni, 

nevelés legvége, a befejezettség, valamiféle lezárása о folyamatnak*

gyoldelu ás hibás az a szemlélet, moly az iskoláérattséget egyrészt 

iskolai problémának tartja, másrészt csak az óvoda nagycsoportjában 

mint éwégi

Az iskolaérettséggel foglalkozni az óvodában kiemelt föladat* Kár na

célfejezetáben ezt olvashatjuk* "Az óvoda

feladatra korlátozza*

óvodai nevelési progr 

a családdal együtt ©lért eredményeivel megalapozza az iskolai neve

lést." "Az óvodai növelés akkor éri el célját, ha a gyermekek az 

iskolai életet minél sökkenómentesebben szokják meg, és a követel

ményeknek személyiségük zavara nélkül képesek eleget tenni*" ^

Az óvodai Rendtartás a feladatokat Így rögzíti* "Az iskolás kort el

érő gyermekek iskolaérettelgőt az óvoda orvosa és a vosetS óvónő 

együttesen állapítja meg és igazolja* Döntésük felülvizsgálatára a 

nevelési tanácsadó jogosult*" **2

ezt jelenti, hogy az óvodai, három évig tartó nevelési folyi 

matban mindvégig gondolni kell az iekolaérett égi mutatókra, azoknak 

az életkornak, fejlődésnek megfelelő alakulására*

Kind

31 "Az óvodai nevelés programja" 9* 12* oldal* 

*^2 "Rendtartás az óvodák számára" 6* oldal*
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Helyek a legfontosabb iskolaérettségi kritériumok? ^

!• Megfelelő testi fari lőtt ség és egészségi állapot

• súly, magasság.

• a mozgásszervek, statikai funkciók, ez idegrendszer, az

érzékszervek épsége, a beszéd érthetősége,

• megfelelő egészségi állapot,

* teherbíró képesség,

- az izmok kellő fejlettsége.

2, Akaratja os fi telemre Aoncantráolóra/ való кзовззбя és

- Ez legalább 5-10 pezóig tartő akaratlagos figyelemre és 

a tárgyak,jelenségek fontosabb jegyeinek megfigyelésére 

való képesség.

- ismeretlen fogalmat non tortalmzó, в yasorü bővített vagy 

összetett mondat Ab 14-16 szőtag/ visszaadása hallás után,

- hallott /tanult/ rövid mesék, történetek szándékos megjegy

zése és a lényegesebb mozzanatok, cselekmények kérdések 

alapján történő felidézése.

33
Dr, f zabó Pál pszichológus munkái alapján
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4* A gontiolko-iás fejlettsége

• в lényeglátás kozdeti fejlettsége*

• az égéкв és részeinek látása /analitikus-szintetikus 

gondolkodás/*

• elemi fogalmak /többek között mennyinég fogalom/* 

Ítéletek és következtetések alkotására való képesség*

• elemi Összefüggések fölismerése /oto*okosat/*

«• ez életkornak megfelelő szóból! kifejozőképesaág*

.gyakorlati készségek

• a természeti és társadalmi környezetre vonatkozó 

tapasztalatok* alopinneretek /tájékozottság/*

- ábrázoló készség Aitánzáo utján, és önállóan/,

• megfelelő késiigyesség és mozgásbeli fejlettség 

/с eruzo-fogás/*

- a mozgások célnak megfelelő irányítása Дашкаeszközök 

használata/*

6.

• tanulékonyság*

• feladattudat*

• feladattartás /ezen belől bizonyos monotónia törése/* 

- önálló munka végzésére való képesség.
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7. Cgo Щ1с naratertás fa.licit éré

• a közösség igénye és az abba való beilleszkedén 

készsége,

• szabálytudat,

- каре solo tfelvétéli éa együttműködési készség a 

pedagógussal ás a társakkal,

- a felnőtt irányító ónak elfogadása, kápesoóg 

a közösségben végzett munkára,

• érzelmi kiegyensúlyozottság.

Az iskolaérettság megállapító az óvodások túlnyomó többségénél nőm 

okoz gondot, hiszen az óvónő a többéves megfigyelései, féljegyzései 

alapján, az iskolaorvos /gyermekorvos/ véleményét is figyelőmbe véve, 

könnyen иogálla pitha tj a a mcgfelelősti ••Iskolaérett, általános iskola 

1. osztályába járhat."

öoklial nehezebb az Iskolaáretlenség, illetve a részben érettség eso- 

teinok eldöntése, amikor a nevelési tanácsadó szakembereit is igénybe 

kell venni. Ezekben az esetekben ilyen határozatok születhetnek«

- "Iskoláé*ett, do beszédhibás. Általános iskola

1. osztályába járhat. Beszédjavító képzésre utalva."

• "á mindennapi iskolába járás alól 1 tanévre felmentve." 

/Óvodai nevelés meghosszabitva. A li 

fejletlen, fáradékony gy

• rAz általános iskola korrekciós oztályába irányítva." 

/Retardált, de nem értelmi fogyatékos gyermekeknél./

dt, testileg

kék esetében./
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• "Áthelyezési bizottság elé utalva."

/Értelmileg fogyatékos oootében. A további vizsgálat 

és elhelyezés szakbizottság feladata./

• "Érzékszervi vagy tosti fogyatékos, tankötelezett

ségének megfelelő gyógypedagógiai intézetben tesz 

eleget."

A Kecskeméti óvónőképző Intézet Gyakorló óvodáéban óo részben 

Kecskemét város óvodáiban folytatóit vizsgálataink alapján az egy

értelmű, teljes pozitív mogfolelés az iskolaérettsóg vonatkozásában 

az óvodások 95 fr*áxa jellemző. /Természetesen nagy, szélsőséges 

határokon belül az éppen megfelelőtől a kiemelkedően iskolaórettig./

Kecskeméten az 1975-?6-os tanévben a tanácsi óvodák beiskolázási 

adatai a következőket mutatók»

660 főKoruk szerint iskolakötelesek számai 
A vizag latokban iskoláératlannek ta
lálták ás Így visszamaradt az óvodában* 

Korrekciós osztályba került! 

gyógypedagógiára került*
/7 éves elmúlt/

27 "
8 •
1 "

Az iskolaérettség súlyos eseteinek vizsgálatában egyre nagyobb részt 

vállalnak a Beválási Tanácsadók. Fjet mutató к a Mes-Klckun megyei 

Hevelási Tanácsadó 1975-76-os tanévi vizsgálatai*

Berendelve*
Megjelent*
Ált. iskola 1. oszt.-ba javasolva*

224 gyermek
«208

85 "
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Korrekciós X« oszt*-ba javasolve I 
Felmentve I

48 gyermek 

56 •
»Gyógypedagógiai vizsgálat a javasolva! 

A szóló m
12

hordja be a korrekciós 1« 

oszt.-ba* ezért ált* lek* 1* oszt*! 
Szükség esetén áttelepítendő ez ált* 

isk* 1* oszt*-béli 
logopédiára javasolt«

6 я

n1
29 "

Ezekről a vizsgálótokról a szakemberekben az a vélonény alakult ki* 

hogy búr az iskolaérettségi tesztek jól használhatók* bizonyos ecetek

ben fenntartással* körültekintéssel koll alkalmazni* Például a tanyán

mutatja személyiségük valódi 

mibenlétét* mert nincsenek hozzászokva a csoportos, a közösségben vég

zett munkához* így eredményeik irreálisan gyengék* ízért a tanyán élő 

gyermekek vizsgálata csak egyénileg történhet, csak Így ad reális képet 

a gyermekről* Ezen kivül a tényén* vagy nagyon zárt településen élő gyer

mekek esetében a mutatkozó ismerethiány az élő^körülményekkel általában 

adekvát* ezért a szem lyieág egyéb összetevőinek vizsgálata nagyobb 

súllyal dönt az Iskolaérettség kérdésében*

élő gyermekek csoportos vizsgálata

Óvodai vonatkozásban a jövőben jobbon fel kell készülni arra* hogy а 

felmentésre javasolt, óvodában maradó gyermekek fejlesztő nevelése* 

speciális módon történjék* /Ezzel kapcsolatban kívánatos lenne az isko

laérettségi vizsgálatok 5 éves korra hozása* és igy több idő jutna a 

megelőző* sajátos pedagógiai munkára*/

Teljesen kilátástalan a felmentésre javasolt, azt megkapó* de továbbra 

is otthon lévő gyermekek nevelése* fejlesztése* Kendazérint szociokul- 

turólisan elmaradott, primitiv családban élnek* retardáltságuk* éretlen-
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régük e miliő következménye »se miliő m változik abban az egy 

évben# Felmentésük viszont feltétlenül szükséges - a jelenlegi lehe

tőségek között egyetlen megoldás - mert Így n 

általános iskolát#

tudják elvégezni ez

Megoldatlan - és csaknem teljesen megoldhatatlan - az értelmileg, 

szomatikuson ép, de pszichésen beteg gyermek beiskolázása /neurózis 

infants egyes formái, pszichózis infanta/. Ezek a gyermekek képtelenek 

gyormekkozösoégben élni, ott teljesíteni, viszont természetesen n 

helyezhetek kisegítő iskolába sem. Betegségük sajátosságaiból adódik, 

hogy a közösséget, és ahhoz való adekvát alkalmazkodást nem bírják el 

újabb sérülések nélkül. Mérni megoldást kínál a 6 éráa konzultációs 

oktatási fonna, de nehezíti a dolgot, hogy ezt csak orvos javasolhatja, 

de nem javasolja, mert szomatikuson ép a gyermek, indokolt, hogy a 

pszichológus javaslatára is lehessen est az oktatási formát alkalmazni.

A "konakciós" osztályok jól betöltik feladatukat. Még többre lenne 

szükség a felmentések helyett gyakoribb korrekciós osztályba történő 

beiskolázás céljából. Meggondolandó a "korrekciós" elnevezés, mert a

;bélyegzi./szülőt sérti, a gyermeket

Általános tapasztalat az is, hagy sok gyermek egy évi korrekciós foglal

kozással nem képes úgy fejlődni, hogy azután már a "sima" általános is

kolába járhasson, tehát több évre kellene kiterjeszteni a "korrekciós" 

oktatás-nevelés formáját, tartalmát, lényegét.

Az Iskolaérettségi vizsgálatok azt is egyértelműen bizonyítják, hogy az 

óvoda tervszerű, céltudatos nevelő munkájába beletartozik о beszédhibák 

javítana is. Például К okunfélegyházán az 1975-7б-ов tanévben az 546
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iskolaköteles közöl 72 gyerek beszédhibás volt./ Kívánatos, hogy 

legkésőbb a nagy-csoportban minden beszédhibás gyermek logopédiai 

kezelése elkezdődjék. Erre a felsőfokú óvónőképzésnek ie nagyobb 

gondott kell fordítania, másrészt az óvodapedagógusok továbbtanulá

sánál erre az irányra is serkenteni kell /Gyógypedagógiai Főiskolán/.
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in*

A T. frV ZÍS X ^Jb I. MÓDJAI

Az előző fejezetben vázolt feltételek* Összetevők világos látása* 

számbavétele teszi lehetővé, hogy az egész pedagógiai ráhatást,

tot rendszerbe foglaljuk, foglalkozzunk a tervezés módjával.folyi

konkrét munkaterv irásbafoglalásával, annak mikéntjével*

A./ A vezető óvónő pedagógiai terve

A tervezés az óvodában a vezető óvónő "Pedagógiai tervével" indul* 

Ez az egész óvodai közösség, intézmény terve, és benne az egész 

peda 'ógus-közüsség véleménye, elképzelése tükröződik*

ibbe az alapmunkatervbe a legfőbb feladatok kerülnek - a tanügy

igazgatás útmutatásait, a helyi körülményeket, eredményeket, 

gondokat figyelembe véve*

Itt kell számbavermit

- az országos és helyi, irányiadé főbb dokumentumokét 

/párt- és állami hat rozaíok, tanácsi rendelkezések, 

elemzések, feledőtmegjelölések/,

- a tárgyi és személyi feltételeket,

- a nevelő-oktató munka helyi, konkrét helyzetét, fela

datait,

- az egyéb szervezési feladatokat*
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A vezető óvónő munkatorve legyen tömör, lényegre irányuló, az álta

lános-o rv ényfeég mellett konkrét*

Az alapdokumentumokból csak azt vegye át, ami az óvodára vonatkozik. 

/Аз 1972-за oktatás-politikai párthatározatból például az óvoda Is

kola el őkéssit 5 funkciójának megerősödését*/

A tárgyi ás személyi feltételek ssámbovátelénél fontos a változások, 

a fejlődés tudatosítása, a nevelőközösség helyzetének, alakításának, 

az óvónők munkarendjének, reszortfoledatainak kiemelése* Szóljon a

etetői alakulásáról is*munkaterv a gyermekiétszáa, öi

Kiemelt, nagy fejezet kell hogy foglalkozzék a nevelő-oktató munkával, 

t^em elaprózotton, hanem ami az egész óvoda szempontjából lényeges* 

Vegye elemzés alá az eredményeket, hibákat, e változtatás igényével

Ije ki a szokások megfelelő szinten való követe

lését, vagy a személyiségfonaálás lehetőségeinek jobb kihasználását 

о játékban, vagy © kerti munka Se a növénysarok gondozásának inten

zivebbé tételét, stb* űzőket természetesen indokolva, elemezve, az 

utat is megmutatva*

együtt. Például

übben a fejezetben kall végigmenni az oktatás egyes területein /kör

nyezetismeret, mateántiké, testnevelés, stb*/ Hol, melyik csoportnál 

van jó eredmény, hol von lemaradás, milyen témáknál kell javítani az 

oktató munkát?

Az óvodai pedagógiai terv tartalmazza az egyéb /esorvezóel/ feladatokat
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ie /rendezvények, továbbképzés, kapcsolatok a társadalmi szervekkel, 

szülői értekezletek, látogatási torvek, stb*/.

В./ Aa óvónő terveső púnkéig

A beosztott óvónőnél a tervezés alapdokumen 

1975. szeptemberétől a minisztérium egységesített f ormanyomtatványt 

vezetett be, mely nagyban megkönnyítette az őv nők munkáját, hiszen 

az előzőekben a maguk vonalazta füzetekben, sok kézírással vezették 

a csoportnaplót.

a Csonortnapló«

igkivánja mindannak a rögzítését, 

en# tényszerűen is áttekintést biztosit a csoportról, Biztosítja a 

tartalmi munka elképzelésének sokoldalú rögzítését.

Az uj Csoportnapló szánsz ertl-

A napié vezetésénél világosan kell látni azt a célt, hogy minden 

bejegyzéssel a tudatos pedagógiai munkát kívánjuk elősegíteni, H 

szpbad mechanikusan, sablonosán vezetnil érvényesülnie kell itt is 

a pedagógiai alkotó munka szépségének, az eredetiségnek!

Sajnos a bevezetés óta eltelt e у év tapasztalatai /fest és Bác 

Kiskun megyében végeztünk az uj naplóval kapcsolatban vizsgálódást/ 

azt bizonyítják, hogy a kívánalmak ook helyen nem valósulnak meg, a 

naplókból tükröződő tervező munka minősége alacsony-szintű, /А ter

vezés általános igényszintjénél éc a konkrét uj napló bevezetésének 

előkészítésénél egyaránt lehetnek hiányosságok,/
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Az adatokot igénylő táblázatokat, mint "A csoport kor ős n 

ti összetétele", "A gyermekek névsora ős jele", a "Hetirend", "Napi

rend", "Születői 

és a hasznosságukhoz з

szerin»

ipok nyilvántartása", stb, jól vezetik az óvónők 

fér kétség.

Sokkal több gond és probléma van a növelő és oktató munka megterve

zésével, a munkatervi szakaszok értékelésével és az ezeket figy 

lembe vevő továbbtervozéssel.

Az uj óvodai nevelési program alapján kézenfekvő, hogy az óvodai 

munkatervek háromféle feladatrendszer megtervezésére irányulnak*

- a gondozás és a közösségi élet,

- az oktatás,

- az időszakos szervezési, egyéb feladótok#

Meghatározott időre tervezünk, do ez ni lehet merev megkötöttség 

az óvoda valamennyi korcsoportjára, valamennyi területére. Kiscsoport

ban rövidebb e y-egy muni«tervi szakasz, mert

két, Szeptember 1-től november 1-ig itt csak a gyermekek bevezetése 

1*2 óvodai életbe lehet a cél# A második szakaszban /november és deci 

Ъег/ beléphetnek a kezdetleges foglalkozások. Ekkorra kialakulhat e 

Mtéktevékenygégnek ogy eloai rendje, megszokóttsága, A magatartási 

formák összerendeződnok. Januártól tehát egy 3 hónapos tervezési szakasz 

is lehetővé válik.

ismerjük a gyereke-

A rugalmasságnak a gondozási, közösségi nevolési, oktatási felada

toknál, de a napirendnél, életrendnél is érvényesülnie kell, A fela-

0
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datrendazerek arányai a különböző korcsoportokban, de az egy 

csákókban is, a heti 5s a napirendekben is szükeégezorUen változnak*

idő«

Az életkori sajá to óságból ered, hogy a ondozást éa a közössé«! 

életet egyUtt tervezzük рая. mert a két területet nem lehet szét

választani* testi nevelésük, öl tüsködé élik, tisstálkod suk, étkesé- 

siik, pihenésük, sétáink, stb* esek az együttélésben, egymás és az 

óvónő, a dajka segítségével, sokfél© tevékenységben együttesen 

történhet* /Sermészétesőn ez n 

sás, vagy a közösségi nevelés no domináljon!/

zárja ki, ho/y esetenként a gondo-

vodában nem személyiségjegyeket, tulajdonságokat tervezünk Aár 

végső céljainkat illetően ezek bennünk mindig tudatosan jelen 

vannak, és gondolunk rájuk/, hanem konkrét gyermeki tevékenyeéneket 

аз a tevékenységek sorún kialakuló szokásokat kell megtervezni*

ilyen tcrv.;keu.ysén3k •; . ■.ondojs.-.s során»

- «ismerj ék meg a környezetük használati tárgyait, a W*C*f 

a mosdó, a szappan, stb* használatát, az étkezés elemi 

szabályait«*

• "öegiiséggcl szolgálják ki magukat"

- "ismerkedjenek meg a közös étkezés elemi szabályaival" ^

34 Az idézetek Bács-Kiökun és Pest megyei ővodák terveiből valók*
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Meg kell tervesni a játáktevékeuységet, játékfajtákat io /gyakorló, 

konstrukciós, szerep- ós szabályjátákokat/i

rjék meg a játékeszközöket és azok rendeltetésszerű 

használatát" /Kiscsoportban/

- "I

- "Alakuljon ki a csoportokban való együttjátszás* /Középső 

csoport/

• "Kezdeményezzenek önállóan játéktevékenységet# A játék- 

szabályokét tartsuk be«" /Nagycsoport*/

Iáunka t evó кед?; oégek« üaposság,

önkiszolgálás, 

kerti munka, stb«

- "Cá*őjüket húzzák fel és le, fázzék ki és be" /Kiscsoport/

ig a cipőzoinort" /Középei csoport/- "Kössék

- "Poros vagy sáros cipójukét keféljék le" hegycsoport/

/■--közösségi élettel kcncsolato- tevékenységek»

Tevékenység ek a napirMindben, 

a közösségi kapcsolatok fejlesztése,

ünnepélyek, születésnapok, stb#

- "A mosdóban asm üknek megfelelő gyerekekkel tartózkodjon*"

- "Játék közben Ügyeljenek e ymásra"
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- "A gyerekek hallgassák meg az óvónő szavát, kövesоék 

utasításait"

- "Felszólítás nélkül küszbének az óvónőnek." /Kiscsoport/

- "Köszönjenek az óvónőnek, dajkának, gyomokeknek" Aözépső- 

csoport/

• "fisztelőttel viselkedjenek a felnőttek iránt. Kínálj ék 

őket." í.tb.

A nevelő пятка tervezésének £ont03 része a e:

kelése. A folyamatos megfigyeléseket, о közbeeső olárazásokét is 

figyel-.mbe véve össze kell foglalni a tapasztalatokat, meg kell álla« 

pitoni a csoport /6a az egyes gyermek/ neveltsőgi szintjét, ős az 

összes tényező Összevetésével kell kialakítani az újabb szak ss neve« 

lási munkotexvét.

- "Mindannyian felismerik jeleiket, polcaikat, ruháikat. 

Segítséggel öltöznek

H. J. ás Б. E. kivételével köszönnek." /Kiscsoport/

• "A mosakodás, fáoUlködéo minden gyerek szükségletévé vált. 

2. J. kivételével teljesen Önálló az öltözködésük.

2. J-nél kis segítség kell.

Foglalkozáson - többségében - csak felszólításra 

beszélnek" /Hegycsoport/

Jól szol,tálja a nevelő munka tervezését a Csoportnapló "Kegfto elések - 

Tapasztálatok" része. 120 oldalon folyamatosan - szinte naponként - 

rögzíthetik az óvónők a lényeges jelenségeket és eseményeket. HU képet
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alkothatunk itt * tényszerűen - a csoportról és az egyes gyerekekről.

pl.» • "1976. ápr. 16. A csoportszoba esemányfalát disz!*» 

tettük fel. Készülünk husvátra. Tejfölös dobosból 

nyuszifej-bábot készítettünk és azt is felraktuk a 

falra. Kaptunk Ny. O.-tól képes lapot. Nemsokára egész

ségesen jön vissza közénk. Az ő lapját is kitettük.

A gyerekek hasa is vittek festett tojáskosarat". 

/Kiscsoport/

két születésnapot ünnepeltünk, ürdokes volt meg

les izgalmában. P. B. a készülődésfigyelni J. Zs«t, 

során feltűnően aktiv volt.

Az ünnepség után elmélyült szerepjáték alakult ki a 

babaszobában, alól a fő szerepeket a 2 ünnepelt kapta." 

/Nagycsoport./

A feljegyzések felidázáte, átgondolása /például egy-egy tervidőszak 

végén/ segítik az óvónőt abban, hogy a tervezés és az értékelés egymásra 

épülő folyamat legyen.

A nevelő munka tervezése szempontjából még egy dokumentum vezetése kí

vánatos. "Az egyes вУ«мяз®кге vonatkozó észrevétel rögzítése céljából 

ajánlatos gyermekenként dossziét felfektetni. A dossziékba mozgat

ható lapokat helyezünk el, annyit, amennyit a feljegyzések megkívánnak. 

E lapok vezetését a gyermek felvételénél kezdjük meg. E dosszié végig

kíséri a gyermeket, ás az óvónőbek /óvónőpárosnak/ konkrét tényeket
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szolgáltathat valamely ok felderítéséhez, az eyáni bánásmódhoz, a 

gyermek iskolába átlépésekor a tanító tájékoz te; tásához«" ^

.sajnos a dossziéé félj egyzésgyüjtás, egyáltalán a tervszerű személyi» 

cég vizsgálat nagyon elhanyagolt terület* Vannak óvodák, sót járások, 

városok, ahol egyáltalán пои, vagy csak elvétve vezetnek valamiféle

kötelező, mert a csoportnoplóban 1з sok 

minden rögzíthető az egyes gyermekre vonatkozóan, de az előbbrelápéo 

érdekében egy rendszeresebb, pontosabb, teljesebb és áttekinthetőbb 

személyiségvizsgálatra lenne szükség, amit a IX« 4« fejezetbon már ki

fejtettünk« Az ott elmondottak alapján legalább az alábbi szempontokat 

figyelembe véve kellene a dossziékat vezetni és ez 4 betétlappal 

oldható«

szomélyiságlapoköt« Igaz, n

Aa óvodani:oru gyermek szepté^vis^ggn^k,megismerése és fejlesztése

/Szempontok/

I« A_^ermo^Ggeaó^lsl^ör.t?netévol /előéletével/ családi kör

nyezetével kapcsolatos ismeret elf

1« Ismeretek a gyermek eddigi testi, idegrendszeri, 

személyiségfejlődésl és jelenlegi állapotáról«

2« A gyermek személyiségfejlődésére ható családi 

környezet ismerete»

a/ a szülők szociális körülményei

b/ a cealá szervezettsége, munkamegosztása és 

érzelmi kapcsolataik

35 ”Az óvodai nevelés programja" 207« oldal«
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с/ a család legjellemzőbb műveltségi-, erkölcsi-, 

világnézeti jellonsűi, törekvései, hagyományai 

ős szokásai

d/ a szülők pedagógiai kultúrálteága, különös tekin

tettől a nevelési elveikre ős módszereikre

3» A novaiők ős a szülők pedagógiai e yUttoaködáoa.

11 • ДиЬйЗШ Ыиом8Ш1ек_£Ш1ви^:токл_ felütésének jellemző 

SBäÜJtSaSÜßäkJ& Pktuálio állapota

1« Az általános képességek sajátosságéinak oegn^ilvónulásai 

a (’«yeimok tevékenységében} érzákelée-ászlolós, figyolom, 

emlékezés, képzelet, gondolkodás, cselekvés, ismeretek, 

jártas ágok és készségek, bossid, kifejesés stb«

2. I speciális képességek, az átlagostól eltérő sajátosságok 

a gyermek tevékenységében; senoi, matematikai, manuális, 

stb# érdeklődőn«

3« A képességek fejlesztésére vonntkozé tevékenytági fonnák*

^rge3jní .1 ellenző /kiemelkedő érzelmid tők- vinzoirml^flak/

IV« á aügösséf;! )ва до tartás /noveltsén/ fejlődése

1« Kbaöeeégi magatartása

a/ közösségi kapcsolt, tai

b/ kialakult aegetfcrtásfomál, szokásai
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2* A közösségi magatartás fejlesztésére vonatkozó 

tevékenységi formák«

2«/ Az oktatás megtervezése

Az óvodai oktotást számos tényező sajátossá teszi« A 3-6 éves 

életkor* az annak megfelelő testi ás pszichikus fejlődőn* /a 

képességek kialakulatlansága/* aa óvodai szervezeti rendszer 

nem teljes kiépülése /Г6 SS-а óvodás a korosztálynak; lehetőség 

az évközi ki- és belépésre* stb*/* az ővodapedagógia felfedezései* 

bizonyságai e sajátos vonás szükségességét alátámasztják«

Az általános pedagógiai törvények, elvek azonban az óvodai okta

tásra is érvényesek« így az ővoűapodagó usnak is világosan látni 

kell* már a tervezés időszakában, a cél* oktatási anyag, oktatási 

folyamat* módszerek* a pedagógus és a gyermek* az oktatás és a 

pszichikus folyamatok viszonyát* rondszerét«

Mindenek előtt igen aktuálisan és sürgetően jelentkezik aa általá

nos Iskolai kívánalmak ás az óvodai lehetőségek egybevetése az 

uj iskolai tantorvtervozot tükrében*

legfontosabb egybevágás, ho у nevoiésközpontuságra törekszik az 

iskola is* még az oktatás területén is«

A készülő uj tantervek olyan dokumentumokat is tartalmasnak, mint 

az "Alapelvek as általános iskola nevelőmunkájóhoz" és "A tanórán 

kívüli és az iskolán kiv li nevelés terve".
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Jó érzés és megnyugtató a tanterv-tervezet alapelveinél az óvodával 

megegyező koncepciókat, a ráépülési látni. Az általános iskolai célok 

ás feladatok között is kiemelkedik az egészséges életre nevelés, a 

közöaségi-erkölcsi-politikai nevelés, valamint nz értelmi Ailágnézeti/ 

nevelés, A többi általános iskolai feladat is /műszaki-technikai nevelés, 

esztétikai, kulturális nevelés/ az óvodai cél- és feladatrendszerben 

is - ha nem kiemelten, akkor bennerejlően - megtalálható.

Örömmel olvassuk a tervezet alapelveinél azt is, hogy a gyermeki akti

vitást egyre szélesebőkörüen kell kibontatkoztatni, hogy az iskolán 

kiYül szerzett információkat az iskolai oktató munkában is jobban tudo

másul kell venni, mégpedig a feldolgozás kötelezettségével.

A jövőben nemcsak az óvodai oktatást, hanem az iskolait is az jellemzi, 

hogy a művelődési anyag funkciója "a nevelési célnak való alárendelt

ségből folyik, hogy a művelődési anyag feldolgozásában, elsajátítta

tásában mindenkor a nevelési célt kell szem előtt tartanunk”/NAlap- 

" 33, old,/ ^yrészt tehát a szaktárgyi munkát alá kell ren

delni az egésznek, másrészt ki kell emelni azokat a szaktárgyi felada

tokat, amelyek az Ös zefűggő egészhez, végső soron a személyiségneve- 

léshez vezetnek.

elvek,,.

Érdemes összehasonlítást tenni a 2 intézménytípus művelődési anyagára, 

tantárgycsoportjaira vonatkozóan.

Az iskolai tervezetben 3 csomópont emelkedik ki*

1, jársadalomtuúogáxív 1 /An.van.yelv. idegen nyelv, történelem,
állampolgári ism., közvetlen és távolabbi környezettel fcs- 
1ölkozó tárgyak/
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2« Terméskőttudományi - technikai /áarmóozettudo- 

mányi tárgyak, technikai tárgyak. matematika/

3. MatátAkei. vizuális, zenei. testi fejlesz

téssel kapcsolatos blokk*

A 3 nagy terület megközolitoleg egyenlő arányban alkotja az általános 

iskola művelődési anyagát* A tantárgyak közül kiemelt súlyt kap az 

onyanyolv, a matematika és a testnevelés.

Ha megnézzük a mi tantervűnket, Az <?vo ai nevelés programját, akkor 

Ogy jé egybevágást láthatunk az általános iskolai tantorvtexvozottel. 

természetesen figyelembe véve a sajátosságokat.

A társadalomtudományi blokkhoz az anyanyelvi nevelés, a környezetisme

ret. a mese-vers tartozhat| a természettudományi-technikai részhez a 

matematika, környezetismeret! a 3, csoporthoz pedig az esztétikai, testi 

nevelést szolgáié ábrázolás és kézimunka, az ének-zene. a mose-vers 

valamint a tostneveléo tartozik. /Természetesen óvodában az oktatás mel

lett még erőteljesebben szerepet játszik a játék és a munka, a maguk 

sokoldalú ismeretnövelő, fejlesztő, nevelő hatásukkal./

Az óvodai modell tehát n< korszerűtlen, Síás itnSzményes nevelés, okta

tás Aiyegyre határozottabban vallja, az ismeret, jártasság, készség, 

képesség nemcsak egy hagyományos érán, han sok más helyen, sokféle
#

tevékenységben. az oktatáson kivuli játékban, sportban. munkában alakul.
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As óvodai oktatás noeo.ak a tartalom miatt is,«almas* As oktatási

t sajátosságai is nap mint nap felvetődnek, Bárcsak asárt io, 

mórt mind as általános didaktikában, mind as óvodai v gy éppen a tan- 

tár ypodagógiákbesn uj értékek, szakirodalmi tanulmányok körűinek nap

világra, molyokét időnként összegezni kell, molyokét kapcsolni kell 

régebbi ismoretoinkhes.

folyi

Mindenek előtt aa óvodai oktatásra is vonatkozik mindas, ami as oktatás, 

tanulás elméletében, általánosságban, törvényszerű jalontkosik.

Hálunk is megvan as aa együttműködő, oserveson kapcsolódó randszer, amit 

a lei b or ne tiké ban irányító és irányított rendszernek nevesnek /az óvónő 

ás os óvodás tevékenységében/, ahol a víg квас oa tolás, a vissza jelzés, 

az ellenőrzés is jelentkezik. /23* ábra/

V\o m i\ 4

Cél. l + 0 V\

/ov'óho /

!I V'awx^viotf к 

/'óuodas f
í \^ a ;

A
Vlss-Lqcsalola^

21* ábra» Az oktatási folyamat irányított rondnsere
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As óvodai oktatásban is rendkívül fontos, lányages tudnivaló, hogy 

ebben a rondsseregyüttesben as irányított rendszer /a gyermek/ még 

egy külön /Önmagában is/ bonyolult rendszer, és a folyamatnak Itt van 

a csúcsa, a lényege, а стешекЪеп le.i^tosódó lelki folyamatok döntőek* 

pótolhatatlanok, /24« ábra,/

/ óvodás / /óvodás/ 

lelki produktumlelki »

í n lüjdo mse p о l< 

(kép$s±Íf f j'dbph/SH')

Л

ón vissues oA olds

24, ábra« A pszichikus foly eme tok ás képződmény fik összefüggő rendesére
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Abí az óvodai okt táo sajátosságát illeti» elsősorban nagy óvodapeda

gógusunkra, iíonaann Alizra kell támaszkodnunk, aki aa oktatás folyama

tában kiemelkedő szerepet szánt - kísérleti bizonyítékokat is felsora

koztatva - a motivációnak« A megfelelő indítékok* inspirációk mind 

féle oktatásában, tevékenységben fontosak* de óvodában nélkülöshetétle

nek, hiszen itt 3érászt аз önkéntelen figyelemre építünk. Az érdeklődés 

felkeltése, a gyermek tevékenységi vágyának a felhasználása elengedhe

tetlen. Kekünk továbbra is abba az irányba kell tevékenykedni, ahol a 

változatos eszközük, az érdekes történetek, az aktualitás, az élmeny-

raegjogyzések mind-mind 

jelen vannak az oktatásban, mégpedig nemcsak az egyszeri "kezdésnél*',

toknál is, mintegy átszőve az egész oktatási folyamatot.

teremtés, az azonnali kipróbálás, a személy

Hermann Aliz az ölet. foly. 2. mozzanatának, zakaszának 

tust« ismeretszerzést tekinti. Ez a begyűjtés, a rendezés szakasza, a 

gyakorlati közvetlenség ookoldalusá val. Itt is nagy 

ális aktivitásnak, a megfigyeléseknek, a sétáknak, a szabadban történő 

szemlélődésnek.

1 отлег etimii-

erope van a

zen oktatási foly< 

osélyre.

tszakasznál fel kell hivni a figyelmet arra a vi 

lely az ismeráthalmozás terén, a "minél több tényhez Juttatni 

a gyormokét" alapállásban rejlik.

Bizonyos területeken, témákban az óvod'в már a családi környezetben 

nagyon sok ismeretet, tényanyagot szerez. Ezt az óvónőnek figyölembe 

kell venni. Az óvodai ténygyüjtéo mindenképpen átgondolt legyen, H 

szabad a jelenségek halmazával elborítani a gyermeket, sokkal inkább a
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földolgozásra# a rendszerezésre# ös zcfoglalásra# a rügsitósre kell 

a figyelmet fordítani# /Ez már a hermánál felosztás 3# szakasza, sót 

átvezet bennünket az alkalmazó# gyakorló# tehát a 4# szakaszba#/ Az 

ilyen földolgozás hatékonyabban szolgálja az értelmi képességek alakí

tását# mely az iskolaelokészités szempontjából rendkívül fontos#

A materiális és formális képzés helyes arányát tehát biztosítanunk 

kell. As a tapasztalatunk, hogy napjainkban a formális képzés az el

hanyagol tabb terület# A mellett, hogy font03 ismeretekhez, műveltségi 

anyaghoz juttatjuk gyermekeinket, a gondolkodás alapműveleteit# de a 

fogaimmal# az Ítéletekkel való bánást is kissé elhanyagoljuk#

Amikor például uj fogalmakat, vagy Ítéleteket alakítunk ki# és ezeknek 

megfelelő szavakat# mondatokat használtnak# használhatunk# akkor ne 

Ciiak a tar talonra. og "igaz"-ra# hanem a logikai hiivoaoégre# macára 

о 'gondolkodási form 'ra la üf-ypliünk# Tűr okod j Link arra, hogy a gyermek 

- a mi példánkon keresztül is - has náljon olyan szavakat# amely mögött 

konkrét vagy absztrakt# pozitív, egyedi vagy általános fogalom van#

Hasonlóan tudatosan kell eljárni az ítéleteknél, a mondatok használa

tánál is# Ham arról van szó, hogy nz óvodában Ítélet-típusokat tanítunk# 

arról# hogy az óvőnó ismerve egyrészt a valóság tárgyainak# je

lenségeinek összefüggéseit# meg a formális logika idevonatkozó részét# 

használjon óo használtasson

han

- állító és tagadó mondatokat /itéletfajta miniőg szerint/#

- "minden"# "néhány"# "egy" szavakat tartalmazó mondatokat

/mennyiség érinti itélstfelosztás által nos, részleges#
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egyedi tipusu Ítéletekre/.

tudjanak kát dolog, jelenség között határozott 

Aatagórikus/ összefüggést látni.

más esetben a "ha - akkor" formával bánni,

a "vagy - vagy" változattal élni. /Felosztás viszony 

aaerint tetegorlkus, feltételes és választó Ítéletekre./

Ugyanígy a megerősítés, as előbbrelépós igényével vehetnénk végig a 

lo lkai alapműveleteket* az állítást - tagadást, az azonosítást - 

megkülönböztetést, as analizist-szlntézist, az ináukciót-üedukciót,

ipontjából kissé elhanya

goljuk, Ugyanúgy mint a fogalmakkal Ó3 az Ítéletekkel végezhető müv< 

leteket*

!

melyeknek mindegyikét a formális képzés

A gondolkodásfojlesztés ugyancsak aktuális nagy területe a probléma- 

látás, problámegoldás, molynek lényege, hogy "az ismeretelsajáti tás 

ne pusztán cselekvéses feladat során történjek, hanem olyan cselokváses 

feladatokban, amelyek érdokos gondolkod si problémát rejtő helyzetbe 

ágyazódva a gyerekeket cselekvés közben alkotó gondolkodásra, kombiná

lásra késztetik*" /Járó Katalin, Kősaná űr* Ormai Vera pszichológusok 

munkássága e téren kiemelkedő*/

Ha özekre a területekre tudatosan gondolunk, a tervezésben óo a kivi

telezésben egyaránt, akkor n<

* %

terheljük túl a gyermeket* & program 

nemcsak lehetővé teszi oz értelmi erőknek ilyenfajta művelését, ham 

egyenesen megköveteli*
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Óvodában sokkal inkább íz molni kell /mint az iskolai oktatásban/ a 

váratlanul adódó helyzetekkel iß /hosszabb betegség, rossz idő, hirt!

ró, vagy elterelő körülmény, s*b,/.len beálló figyel

Az óvodai oktatás foglalkozási tárgyai nagy mértékben támaszkodnak a 

gyermek otthoni környezetében szerzett tapasztalataira, de ez aás falun, 

városszélen és eltár családonként is. Szókét figyelőmbe váve kell a 

tényanyaggyű jtea, elemzés, általánosítás, gyakorlás arányait változ

tatva oktatni.

Az óvodai oktatás íj tervezeti formái a tervezőül köt о ti an ás a kötelező 

foglalkozás» A kétféle foglalkoz s-típusban a fokozatosság elve ér

vényesül, a kiscsoporttól a nagycsoportig fejlődést mutatva.

A kötetlenség az óvodában jelenthet tervszerűtlenaégot. Az óvónőnek 

pontosan kell tudnia, hogy mit, milyen módon akar megtanítani, mit akar 

fejleszteni, legfeljebb az időpont, a hely, a körülmény a véletlen, az 

alkalomszerű, okkor kezdeményez, amikor minden feltételt a legoptimá- 

lisobbnak tart, A kötetlenség főleg a gyermek részéről lehet jellemző*

ennyiben rajta múlik, hogy békapesolódik-e q. foglalkozásba vagy inkább 

más tevékenységet választ, ahol - anélkül, hogy zavarná a többit -

tevékenység révén is biztosítva van. Az 

óvónőnek term hetesen a sorozatos távolmaradást figyelembe kall vennie, 

ós keresnie kell az érdektelenség okát, &»e kell találni a módját - eset

leg Qf^y újabb, más figyelemfelhívást tartalmazó kezdeményezéssel -, ho у 

később a távolmaradók is taiákozzanak a legfontosabb ismeret-, jártas« 

ság-, és kaszáé fejlesztő xchatósokkal, Erre a szabod idő /egyéni fog

lalkozások/ is rendelkezésre állnak.

íélyiségének fejlődése
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Az óvónőnek a к otötteág - kötetlenség kérdésénél világosan kell látni, 

hogy egyrészt a kötetlenségnek egyre inkább a kötöttség felé kell halad
nia, és az iakolábalépás idejére folssólltáora, fogyelmosetten, feladat- 

tudottal vegyenek részt a gyermekek a tanulási folyamatokban, másrészt 
Jő lenne már óvodában kialakítani /0 a sután os ember életében végig meg
tartani/ olyan tanulási áo tevékenységre felszólító indítékokat, amelyek 

távol állnak a kényszertől* I? 

lolkozások kötetlensége mlndhár
véletlenül óinkult ki as irodalmi fog

kor csoport bon. Mesét hallgatni, verset 
mondani, olvasni az irodalmi alkotások szépségét kötetlenül is /vagy 

csak igyf/ lehet, gyermekkorban éppúgy, mint a felnőttkorban* /А tapasz
talatok e táron igen kedvezőok. Az óvónő »mesesark!" készülődését örömmel 
veszik körül, és szinte teljes létszámban vesznek részt a foglalkozásokon*/

Az oktatási folyamat megtervezését foglalkozási tárgyanként ti tóm tervben 

kell megtervezni.

Az ütemtervet célszerű egész évre elkészíteni az óvodai tanév elején*
Xgy a témák logokus sorrendje, fontossága, о ráfordított időbennyiség 

egdoz évre biztonságos alapokon nyugszik. /Előfordult már, hogy 0 csupán 

apró egységekben gondolkodó óvónő félév alatt "végzett" az éves anyaggal, 
mart mindig uj anyagot vott, de fordított tapasztalatunk is van, év vé
gére minden "összetorlódott"./

Az oktatási anyagok beütemozóce - az éves elrendezésen túl - korcsoporton
ként és foglalkozási tárgyanként indokoltan eltérő, sajátos.

A kiscsoportban ajánlatos a heti ütemterv készítése, mivel még nem ismerj ük
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kellően a csoport képességét, a lehetőségeket, és a kötetlen fog» 

lolkozácok Is ujjabb és újabb* a közelmúlthoz alkalmazkodó megköze

lítőét kívánnak*

Mit tartalmazzon az ütemterv? A tárna, a föladat /feladatcsoport/, 

idő jelölésén túl a pedagógusra tartozik a további kibővítés.

Vannak olyan ütem torvek, ahol ©gy foglalkozásra csupán egy anyag

részt /címszóval/ felölnek.

Pl.i dec, 8, A gömb

dec, 13, Számlálás б-os számkörben

Sokkal átgondoltabb, nagyobb tervszerűséget biztosit az az ütemterv, 

ahol ennél többet rögzítünk. Mivel hozh tó kapcsolatba az az 

anyagrész?

Gömb, téglatest, kocka. Halmazok 

osztályozása. Testek párosítása 

megfelelő formájú tárgyakkal, 

Mennyiségek kelotkoztotőse 7-es 

számkörben,

Hövokvo, csökkonó számsorozat ki

alakítása, Bontás,

Pl.« nov. 14.

nov. 21.

Az ilyen tervezésnek pozitívuma, hogy a logikailag kapcsolódó egy

ségeket összefüggésbe hozva egymással, változatos, az «gl 

koz ai időt kitöltő anyagot jolöl.

foglal-
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A kieső bővebb tervezés más vonatkozású is lehet. A kötetlen fog

lalkozásokhoz például ajánlatoe a tárgy, téma feltüntetése mellett 

a feladatot és e kezdeményezés módját, eszközeit is feltüntetni. 

Alyen heti ütemterv mellett kötetlen foglalkozz okhoz a vázlatirás 

llőzhető!/is

iterv ne csak az i.merotnyujtást szolgálja! Gondosan tervezzük 

meg az oktatásból eredé, azzal összefüggő nevelési, képzési feladato

kat la. Törekedjünk a materiális és formális képzés dialektikus egy

ségére, melyen belül t rmészetesen ez egyik vagy másik oldal előtérbe 

is kerülhet.

Az üt

Pl.» - November 7-ro emlékezünk

Feladati Ünnep élmény, hangulat megteremtése 

Kezdeményezés* Séta a városban. Főtéri emlékműnél 

helyszínen vezetett foglalkozás

- az Ő3Z /Az évszak sajátos jegyei. Időjárás, 

természetváltoz s, öltözködés./

F.l Tényanyaggyüjtés, megfigyeltetés, /értelmi nevelés/ 

Az évszak szinei, szépségei /esztétikai nevelés/

K.t Helyszíni fo lolkozás a Fark-erdőben

• A lekötő róka Aij mese/

F.l Anyanyelvi, erkölcsi nevelés

Szemléletes előadásmód
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Kfj Mágneses tábla»slkbábokkal.

• AJenjx „I^lLo^.l,

P,« Az uj dnloojáték bem tatái 

Menetelés mondókára

K.i Liliom - fejd*

Z an ©ha Ц" a tás I Furulya

A tervezés fontos ráeső a vázlatlráa. /А kötelező fо :lolkosá sokhoz a 

program asorint ie es előírás!/

A vázlat a közvetlen felkéssülés legfontosabb acsköse, egyben a leg

inkább egyéni igényű, kivitolozósü, tartalmában, formájában, jelölő» 

selben. Általában helyes, ha tartalmassá a dátumot, a foglalkozási 

tárgyat, feladatokat, tárnát, a legfontosabb didaktikai mozzanatokat, 

a módszereket. Ketté lohot választani as óvónő Irányító, szervező te

vékenységét óo n gyermeki /várható/ tevékenységet. Un yon lényeges, 

a legfontosabb kérdéseknek a feltüntetése is.

A víslatirás nagy mértékben alkalmazkodik a foglalkozási tárgyak 

játosoágalhoz, as egyes témákhoz, /Pásls-tainták az egyes foglalkozási 

tárgyak tervezésinél találhatók,/

A vázlatról legyon utólagos véleményünk, feljegyzésünk, hiszen jövőre 

is felhasználhatjuk, mődsltással, tökéletesítéscol, és ha nem Írjuk 

le az észrovótelt, könnyen feledésbe megy a friss kritika, uj ötlet.
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Az óvodai oktató: t* /nevelést/ az alábbi területeken /foglelkozá- 

si tárgyakban/ kell megtervezni!

а./ Ащящ&ХкШ,Я.1£Я

Az anyanyelvi nevelést sajátosság teszi as óvodában, hogy nincs 

kiem :lt foglalkozása, ütemterve, mivel "szerves rész© az óvodai 

élet minden mozzanatának, e nevelés, oktatás egész folyama» 

tónak." 36

Valamennyi foglalkozás megtervezésekor /kürnyezot, irodai m,

tematika, ábrázolás éo kézimunka, testnevelés/ oz 

óvónő "gondolja végig, hogy az anyanyelvi nevelés szempontjából 

milyen feladatok kerüljenek előtérbe, mi kapcsolódik nyelvi

ének-zene,

szempontból az födött foglalkozás anyagához, ónnak megfelelően
• 37végezze céltudatos munkáját.

A tervezés legfőképpen irányuljon arra, hogy az óvónő beszéde 

mindenkor követésre méltó legyen. Minden tevékenységi forma 

alatt /Játék, oktatás, munka, sófa/ kezdeményezzen beszélgetést.

KülünBeen fontos, hogy e fogalmak, Ítéletek alakulásával együtt 

a nyelvi jel /szó, mondat/ is kellő hangsúlyt, rögzítést, gya

korlást kapjon. Ezeket a Ich tőségeket a távlati /hotl, havi, 

éves/ tervek, ás a vázlatok egyaránt tartalmazzák.

3G ШР 157. oldal 

37 CKP 159. oldal
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Az óvónő figyeli e a gyexmokek beszédének alakulását# A hibásan 

mondott szót vagy mondatot ismételje meg helyesen# Korrigálja a 

modorosságokat, as éneklést, a helytelen hanghordozó sokat#

A nyelvi nevelés tehát megköveteli, hogy a Nevelési t ívben**, 

nek elamző részében, a "Ecgfigyelések-Taposstolatok” részben és as 

"ütemtervek"-ben, vázlatokban egyaránt foglalkozzunk vele#

Pl#» • "Szívesen beszéljenek környezetükről, apró történé

sekről, eseményékről"#

"Tudják a környezetükhöz tartozó tárgyak, jelensé

gek nevét"
/Kevelőmunka tervezése/

- "Három gyermek kivételével /2# A*, E# £#, K# S#/ 

folyamatosan. Összefüggő mondatokkal fejezi ki 

magát a csoport.

A három lemerndttnl gyakoribb felszólítással, egyéni 

foglalkozással kell az előbbrejutátt biztositani#*

/klunkn tervi szakasz értékeléséből/

Az egyes foglalkozásokra való felkészülés során is céltudatosan kell 

megtervezni - a tartalmon túl - в nyelvi formák kialakítását!

- az uj szavak megszilárditását,

- a non-iottípusok alakításét Д1 jelentés, kérdés, 

felkiáltás, felszólítás/,

- a logikus gondolkod опак megfelelő nyelvi formák
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használatát /állítás, tagadás, •vagy-vagy", 

"ha-akkox", "tehát", otb./

A tervezés minden fázisában Idem elten figyeljünk arra, hogy a gyermek 

feeszódfо J1©ttsőge, kúszóágé, besaédfegyoln© nagyon fontos Iskola

érettségi kritérium« Nélküle tanítható, egy-illyen tant rgy ni

általán a gondolkodás, a személyiség fejlesztése csak nagyon héza

gosén folytatható«

W lAJl n _q v e 1 é g

A teántővelés sajátos tantárgyi célkitűzése - illett, hogy а

testi nevelés, az egészséges óle triódra nevelés kiemelkedő esz

köze - a cselekvőképesség, fölad«tmogoiaó képesség növelése,

A testnevelés kiválóan alkalmas arra, hogy az egész személyi

séget sokoldalúan fejlesszük« Ezen a területen nagyon termés! 

tes a testi, értelmi, erkölcsi, eostétikei nevelés egységére 

gondolni, már a tervezés Időszakában«

Sajnos sas a tervező, sem a végrehajtó gyakorlat 

talon, alatta marod a lehetőségeknek.

kifogáo-

Kár az óvodai növelés programjára jellemző egyfajta "alultervezés", 

melyet az óvónőképző intézeti testnevelő tanárok munkaközössége 

mér ősiekéi is bizonyít /gyorsaság, er őt állóképesség | a kar huzó- 

és toló erőjeI a láb ereje, stb«/* "A programban közölt anyagot 

bővíteni, a velük kapcsolatos követelményeket pedig növelni lehet.
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Az anyag bővitásén nemcsak uj gyakorlatok beállítását, ham 

annak a gyakorlatnak változatosabb, illetve magasabb szinti 

telezhető formáját vagy éppen más .gyakorlatokkal összekapcsolt 

végrehajtását értjük. Nagyobb lehetőséget kell adnunk az eltérő 

egyéni képességek alapján a nagyobb teljesítmények elérésére."

ugyan-

kivi-

* ••

gyet kell érteni azokkal a bíráló észrevételekkel is, melyek kevi 

lik a kis- éo középső csoportban a heti egy-egy testnevelési fog

lalkozást , Igaz, naponta kétezer biztosított az "ötperces testnevelés", 

de ez nem pótolja a mozgások sokoldalú, elmélyült tanítását.

Ami az óvónők konkrét tervező munkáját illeti, tipikus hibaként j 

lentkozik a mozgói 

pontos illesztésének az elhanyagolása. A tanulás néhány kiemelkedő
4

törvényére, sajátosságára feltétlenül gondolni kell.

és cselekvéstanítás az óvodás korhoz történő

A motiváció törvényét segíti érvényesülni a mozgásigény természe

tes kielégítése, a megválasztott eszközök, kőzisserek, a versengés, 

az óvónő esztétikus, pontos bemutatása, stb.

Ugyancsak fontos a gyakorlás törvényének betartása* A roflexkepcsó

letok csak a rendszeres, visszatérő gyakorlással szilárdulnak meg.

Az óvodai testnevelés üteratervkészitésnjl helyes három lépésben 

gondolkodni«

38 Kunos Andrásáé - Szemeroy Andorné* "Az óvodai testnevelés helyz 
te, értékelése ás ajánlások" /tanulmányok az ifjúság testi neve
léséről - 1975./ 212. oldal.
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^.kiválogatás ,

anyagából a válogatást a helyi körülmények, 

a tár yi feltételek szabják meg.

Pl#* górna fop, vekor la tok 

1« Kúszás 

2# Csúszás 

3# ^áBz&a

4# Kúszás« mászás« csúszás kapcsolása 

5# Egyensúlyozó járás 

6# öurulás a test hossztengelye körül 

7# Juruló átfordulás elére 

8# Kézállás előkészítő gyakorlata 

9# Függő agyakor la tok 

10# Mélyugrás

11# Játékos felfelé történő ugrások 

12# Zsugorkanyarlati átugrás

mm
A progr

/Az atlétikai áo a játákvonatkozásu fógyakorlatokát ugyanígy 

előre meg kell választani./

2. лиMűüJaalte.
A fogyakorlatok további bontárát a didaktikai feladatok« c 

szerkezeti felépítés, a változatok indokolják.

Pl«* 1. Kúszás»

e/ talaj or ős valami alatt átbujással /zsinór, asztal/ 

Ъ/ hosszában elhelyezett pádon, asztal, illetve 

asztalokon tovahaladás váltott vagy páros karral 

Ő3 páros tér elhúzással,
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с/ talajon és széltéten elhelyezett pedokon vagy

zsámolyokon, illetve asztalon* Szerek kazal legye

nek egymáshoz.

/А csúszás, mászás, atb. vonatkozásában ugyanígy al kell készí

teni az anyagfelbontást./

3. án.7 nn elz onű ez és

Tulajdonképpen Itt történik meg aa anyag egész évre szálé, 

sokoldalú megtervezése, sorrendbe állítása.

Tjotneveláoi -itemt orvminta /aa-?:;-.-sot)ort/

/Részlet/

Idő Fő gyakorlatok, kiegészítő 

feladatok és játékok
Szabad-
gyakorlatok

IX.15. 1/1-2 ■

kendágyakorlat J* Borver, ony járással, majd 

futással

IX.22. 2/3-4

b bzcákgyakorlot J«=> Ifiászás négykézláb állásból
coapotversengés, érkezés 

törökülésbev\i ' «
IX.29* 3/5-6 ...

logicbdegyakorlnt J* "Mrosfogá**
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/Egy sajátosan kialakított jelrsndezer igkömyiti a terv©aő-munkát#/

A Kecekamóti Óvónőképző Gyakorid óvodájának jelei*

Kendógyakorlatok

& bzsákgyakorla tok

Lóglabdagyakoxlatok

Saabf dgyakorla tok

Íadí <y a kor la tok

Eotgyakorlatok

Társa agy a kor la tok

Tönött labédgyakorlatok

Szalaggyakorla tok

Körkötálgyakorlatok

Körszalaggyakorlatok

Székkel végrehajtott gyakorlatok

Asztallal végrehajtott gyakorlatok

Meseráocaal végrehajtott gyakorlatok

II 1Г bétreigyakorlatok
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A spineknek is külön jelentése van /aszerint, hogy torna, atlé- 

tikéi, vagy játék vonatkozású fő gyakorlatokról van sző./

tikus, egy egész évre áttekintést nyújtó terv mellett aján

latos egy részletes ütemtervet is készíteni a fejléc alábbi jelö

léseivel*

A t

Téma, Oktatási feladat, üevelóci feladat, Testi képességek, A 

foglalkozás helye, Rendgyakorlatok, Előkészítő gyakorlatok. 

Fő gyakorlatok. Kiegészítő feladatok, ffáték, Foglalkoztatási 

forma, Hegjegyzés#

c.,

A környezetismeret feladata, hogy a gyermekek a természeti és a 

társadalmi környezetükben tapasztalatokat, ismereteket szerezzenek 

a biztonságos eligazodáshoz. Tulajdonképpen ez a foglalkozási tárgy 

átfogja égése életüket, kisugárzik minden tevékenységükre, az ér

telmi erők fejlődésére, az érzelmi, erkölcsi viszonyok alakulására.

E tárgy alkflmas leginkább arra, hogy a később kialakult világné

zethez megfelelő tlapot kapjunk az anyagi világ hü megismertetésé

vel, a jelenségek változásainak megmutatásával, az aktiv beavatko

zás lehetőségének aláhúzásával. Az óvónőnek tehát tisztában kell 

lennie a dialektikus é3 történelmi materializmus tételeivel, tör

vényeivel*

A tervező munkánál mindig vegye az óvodapedagógus figyelembe, hogy
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a környezéttel való ismerkedés

• az érdeklődésen alapuljon*

• mindig me figyeléssel párosuljon!

• aktivitást váltson ki}

• hasson as értelmi erők fejlődésére, a szókincs 

gyarapítására#

Mindez nagyfokú tárgykénéentrációt kíván. Igen gyakran minden más 

foglalkozást környezetismeret! centrikussá kell tenni# A ktftnyeset» 

ismeret még az élményeket is összefogja /pl.* őszi séta/# A környi 

zetismerethez igen jól kapcsolhatjuk az irodalmat, az ábrázolást,

éneket is# /fi. az őszi gyümölcsöt tudjuk rajzolni, festeni, mintázni, 

tudunk róla éneket* "Ett szőlőt###", vagy irodalmi anyagként meg* 

taníthatjuk a "Piros alma" c# verset, elmondhatunk a szüretről e у

elbeszélést, stb#/

Környezetismeretből éves tervet és zeríl készíteni, legalábbis t 

tikus áttekintésben#

A tanév kezdetétől októberig a középső és nagycsoporton fel kell 

frissíteni a régebbi ismereteket# /Ismétlési terv#/ Október 1-től az 

uj anyag feldolgozására 32 foglalkozási lehetőséget számolhatunk, 

gondolva természetesen a rendkívüli körülményekre, kiesésekre Is 

/betegség, nagy hiányzás, stb#/# Egy-egy nagy témakör felbontása, 

foglalkozósozúmot is feltüntetve, Így alakulhat*
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A esti Iád 1 2 foglalkozás

1* Kik laknak egyUtt?

/А család fogalna#/ 

2# Mit csináltok otthont

8 foglalkozás

1. Hüvösödlk az idő • hallanak a levelek 

2#\ őszi gyümölcsök,

3*v/Moverős, szülő-,

4# olmasattret/

5. A költöző

6. Őszi öltözködés 

7* Őszi ünnep» November 7#

8# Összehasonlítás a nyárral

darak elmentek

ÁJbiAi 10 foglalkozás

1# A tavaszi időjárás jellemzői 

2# Az első virág • hővirág 

3» A fák, bokrok riigyezése

5» Tavaszi virágok

6# A madarak visszatérnek

7* Zöldségfélék /retek, hagyma, saláta/

8« Lepkék, bogarak

/Vegyi Tavasz a baromfiudvarban/

9# összehasonlítás az ősz, tél, tavasz között 

10# Tavaszi gyümölcsök
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Állatoki 3 foglalkozás

1» léhán

2* Ismert állatok, kicsinyeikkel 

3* Valamelyik erdei állat*

Közlekedési 2 foglalkozás

1* 4 szabályos közlekedés 

2» A vonat

Az óvónőnek világosai* kell látni a •tárgykör", "témakör", "téma", 

"anyag" ÖsszefüggéseitI

' 1 d V-» <34 к о г'
V ■. г ^ т
Т£ Wi С\ Ó V"

О U U i
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Ery körültekintő anyagfelosztás birtokában könnyebbe, logikusabbá 

válik az ütemtexvkészités.

Az U teást orvnál vezérelvként kell figyelembovenni, hogy mindig a 

könnyebbről a nehezebb fele, az egyszerűről az összetettebb felé, a 

konkrétről az általános felé haladjunk.

Az ütemtervben helyes már a beiktatott anyaggal kapcsolatos didakti

kai feladatokat is rögzíteni.

1. Tavaszi munkák a kertben, szánfőföldöni

Uj anyag feldolgozása - trpasztalatszerzés - 

ismeretközlés

Pl.«

2. Háziszárnyasokf

összefoglaló - rendszerező foglalkozás

3. Háziszárnyasok kicsinyei ás azok gondozásai 

Gyakorlás - Ismeretbővítés.

4. Tavasszal megjelenő zöldségfélék 

megismerése áa felhasználásai
*

Uj ismeret feldolgozása - gyakorlása*

Külön és kiemelten kell foglalkozni a kiscsoportban végzett környezet

ismereti oktató munkáról. Itt kötetlen foglalkozás keretében, kezde

ményezéssel végezzük az ismeretnyujtó, feldolgozó pedagógiai munkát,
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hetesként két alkalommal# fagyon fontos, hogy ogy-ery anyeg első 

foglalkozását lehetőleg a szabadban» valódi környezetben vezessük*

A mácodik foglalkozás már történhet teremben és helye lehet másféle, 

absztrakt Aápi/ szemléltetésnek is#

Fal kell készülni arra is, hogy esetleg a .játékból, az agyüttjét- 

szásból alakul ki a kezdeményezési körülmény, az anyag feldolgozása#

Pl#» PőaőcskéanHk# Adok a játékhoz "Igazi” anyagot, amit 

meg is ehetnek# Tevékenyet'g, beszélgetés, játék 

közben minden lényeges ianeratot kifejthetünk#

Ka yon fontos, mér a tervezés időszakában, hogy 2-3 témánál ne 

futtassunk többet, mert a gyermek figyelőmé elaprózódik# hóhány más 

tárnával foglalkozni - ésszerű kapcsolattel - azonban szükséges, 

mórt Így elkerüljük az egysíkúságot, egyhangúságot ás ez összefüggé

sek megláttatása íb előnyösebb#

Pl#» Az wüszM témához jól kapcsolható p ;rhuzi

lekédés# /А tehergépkocsi szállitjo a gyümölcsöt#/ 

Ehhez legfeljebb - társadalmi környezeti ismeretként - 

kapcsolható a rendőr, aki Irányítja a gépkocsit#

sen a küz-

A környezetiismeret tervezésénél különösen fontos a kiegészítő tevé

kenységek átgondolása# A kerti munkálatokat folyamatosan kell figyel

tetni, nem könnyű az utaztatás, s séták beiktatása 

- a tematikus tervezéssel egyldŐban - a szertárfejlosztásre ie,. /Pl,# 

a babák téli ruh inak beszerzése#/

Gondolni kell

;í

/
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A vázlatkdazités. környezetismeretnél éppúgy mint más foglolkozáaok» 

nál, a napi, közvetlen fölkészülést biztosítja. Fontos az anyag, a 

cél, föladat, módszer, eszközök feltlintotáoe mellett a foglalkozás 

menetének megtervezése.

1976. március 10.IdőpontI

Korcsoport« Hagy vegyes csoport

A foglalkozás tárgyai Környezоtlpaeret fo lalkozás - KRESZ.

Anyaga* így közlekedünk mi óvodások.

Föladata* Alapvető gyalo оз szab lyok felidézése, megbeszélése, 

gyakorlásuk játékos formában, szabályok tudatosítása. 

Beszédkészség fejlesztése, mondatalkotás#

Gyermekbeleoetek megelőzéseCélja*

Hódos© ek* Szemléltetés, beszélgetés, gyakorlás, ellenőrzés

Eszközök* bábok, applikációé képek, játékok, feladatlapok

Előzményt Séták

BUSZ-kirándulás a község területén, 

közlekedési szabályok gyakorlása az óvoda udvarán, 

barkácsolás szabad időben, 

élményrajzok.

Кapi alkotój'ték* közlekedési szituációk teremtése, szabályok

helyes alkalmazása.
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Vázlat
■ ■' . ^ :

•t

X« Bábjelenett fígy balosat történet©»

XX» Beszéljetés«

1» Miért történt e balosét? 

/Tanulság levonása./

2» Gyermekek, felnőttek közlekedés© as utcán 

/applikációé kép./

3« falusi- városi közlekedés közötti különbség 

/szemléltető kép./

4« Járraüfor alom, a vezető felelőssége»

5* Jármüvek rendszeresése gyorsaság alapján»

6» Feledat-lapi helyes- helytelen közlekedési 
helyzet felismerés, csoportosaitása.

XXX» Szonyi Sándort Közlekedünk» • Jűmánynyujtás.

Ki koll térni az igen divatos feladatlapok óvodai fölhasználására 

is. óvodapedagógus alaknak tudatosabban szét kell itt választani a 

feladatlapot és a munkalapot» "A feladatlap kimondottan tudáassint- 

márő eszköz. A munkaláp n< mérőeszköz, jóllehet tükrözi a tanuló tuáárrn 

dását, sőt az ismeretok kialakulásának folyamatát is. Szerepe azonban
nem a mérésben, hanem az ismeretszerzésben van» Szerkezete is égé
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más, Elat a tudásszint mérését szóig ló eszközükéi informativ, 

ismeretközlő részekből, az ismeretek alkalmazását, meg szili rdi- 

tását, gyakorlását szolgáló feladatokból áll«"

Általános negativ tapasztalat, hogy a "meglévő", "szerzett", 

"lemásolt" felad, tlapokat rosszul, a hatékonyságra n< 

illesztik az óvónők az oktatás folyamatába« Igen sokan azt tartják,

gondolva

tévesen, hogy csak a ezámonkéréanál van helye« Mások csupán egy

szerű gyakorlásra, müveiotvégzásre használják« Több problémahely

zetet tartalmazó, válogató, üsez«hasonlítást igénylő, a gondok-

és feladatlapra lenne szükségf /Е* n 

csak a környezetismeretre, hanem a többi foglalkozásra is vonat

kozik«/

kodást fejlesztő

ű«/ Latematikai foglalkozások

A középső és nagycsoportra előirt matematikai foglel ozások föla

data az alapvető matematikai összefUg ések felfedeztetéee, mate

matikai tapasztalatezerzés, melyeknek sor n a gyermek a világot 

objektivebben ismeri meg, fejlődik probléra-felismerб- ев megoldó 

kéiesoége«

kint már az okt tás tervezésének általános jellemzőinél -éppen 

matematikai példán - említettük, az ütemtervet éves elrendezésben 

cál zerü készíteni» Bet a tantárgypedogógiai szakirodalom is

" Ágoston - hagy - Oroszt Mérésen módszerek a pedagógiában
/Tankönyvkiadó, Bp« 1974./ 115« oldal.
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fontosnak tartja, mert as országos helyzetkép Igen tarka és ez 

• különösen a matematikánál • pontatlanságokhoz, lazaságokhoz vezet«

Akik a ciraszavas, csok az uj anyagot tartalmazó Utontcrv hívei, azt 

állítják, hogy ők is kapcsolatba hozzák az uj anyagot másféle mat' 

matikai ismeretekkel, de hogy mivel, az csak közvetlenül a foglalko

zás előtti időben dől el. Attól teszik függővé a választárst, hogy 

milyen matematikai 1 morétok gyakorlására, ismétlésére van szüksége 

a csoportnak«

VélemÍnyünk szerint est az é?vet nem lehet ©lfogodni« Kényelemszer

tét húzódhat meg mögötte sok esetben« Igaz bonyolultabb, de sokkal 

hasznosabb is az a tervezés, amely az anyag bolső logikai összefüggő-

tematika már feldolgozott tartalmával 

és ennek alapján ad meg még 1-2 kiegészítő anyagot, 

szerzett Ismereteket uj oldalról világítja meg, uj összefüggések meg

értését eredményezi, tehát m 

Előfordul az is, hogy az óvónő 1 anyagot jelöl az ütemtervben és a

kapcsol hozzá mást* Ez nagy hiba, mert Így olczige- 

lekek«

seit keresi az egész óvodai

a korábban

hanikuo az ismétlés.

foglalkozáson s 

telt ismereteket kapnak a gy

Vannak óvónők, akik non készítenek csoportjuk sajátosságait figyel

Burchard Erzsébet "Óvodaibe vető ütemtervet matematikából, hon

tematikai foglalkozások" munkájában tál Iható anyagfelocztáat veszik 

á$ mechanikusan. Mások azt megismerve, kipróbálva előbbre léptek és 

módos!táseal, javítással alkalmazzák az "Útmutatót" tervező munkájukba

Az ütemtervkészitésnél figyelisnbe vehetjük - Buxhard Erzsébettel egyet-
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értve - hogy a tervezésben külön szakaszoknak lehet tekinteni a tanév 

elejétől a téli szünetig torj:,dő időtj a téli szünettől e tavaszi szü

netig te jedő időtf ős a táv szi szünettől az év végig terjedő időt* 

/ISSegyerézatkőnt cl lehet fogadni, ho, у az iskolai szünetek idején oz 

óvodában le nagyon sok gyerek hiányzik* Ilyenkor* as egyes periódusok 

végén* több gyakorló* pótló, ismétlő foglalkozást lőhet tartani*/

A foglalkozási vázlat elkészítő:© matematikából nem kevésbé nehéz ős 

problematikus, mint az ütemterv készítés* Az ie előfordul* hogy a gya

korlatban jól levezetett matematikai foglalkozások vázlata sokszor 

nagyon keveset mutat* Általában problémát okoz a foglalkozás feladata

inak szakszert! mégha tarozása* e folalkozás részeinek matematikai éa 

pedagógiai torminol giável való megnevezése*

Äst tapasztö3tűk, hogy az óvónők a matematika fo laIkozósokon sok fela

datlapot, munkalapokat alkalmaznak* hogy mindenki cselekvően oldhassa 

a feladatot. Jobban törekedni kell azonban itt is a változatosságra* 

A rajzos kivitelezésen túl fontos a kérdések ás a feladatadás érhető, 

pontos megfogalmazása*

Változatok«

1* Melyik az a rajz, amelyik n<

Kát nyuszi pontosan ugyanolyan* színezd kit

Keresd meg a legnagyobb és legkisebb állatott %y vonallal

kerítsd bel

egészen olyan mint a többit

2* Színezd ki azokat a formákat* amelyeknek 3 /4/ sarka vanl
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3# Kererd a mákodon a kör, négy: étlap, háromszög 

formákat es u^y s: inezd ki, mint a lap felső részén látod!

4« Jelöld azokat a tárgyakat /növényeket, állatokat, otb./ 

amely eket a kertben /házban, ház-körül, stb,/ vannak#

Kapcsold össze /egyfom&x eslnosd/ azokat, 

kettőt látási

i@ly ékből

5# Кásd meg, mennyi pöttyöt látsz a lapodon ás folytasd оду 

a rácsot, hogy mindenből ugyanannyi legyen!

6# Vegyél 3 darab színest, ás ezinéad ki о házakat, hogy 

mindegyik más legyen#

7# Miből van több? Rajzold le kilön a lap elejére!

8# Húzzál annyi vonalat a sorok végére /a lap aljára/, 

ennyi rajzot látás a lapodon#mint

Stb,

gemliteni a játék és a matematika szélsőség 

ÖSGsekapcoolásét. Vannak, akik a játékosságot eltúlozzák, vagy

tematika foglalkozásokból# Mindkettő hiba, de 

оду érezzük, a játék mellőzése a súlyosabb# írdekfi 

mára a cselekedtető, felfedeztető* matematika foglalkozás# Az életkori 

sajátosságoknak azonban jobbon megfelel, ha est átszövi a játékosságnak 

hol az egyik, hol a másik eleme, amelyek az aktivitás serkentő tényezői 

/szeieputánzúo, eldugáo és megtalálás, verseny, szerencse, hunyás, súgás,

Hiányosságként kell

inte

tolj csen kirekesztik a

iitő a gyermek eza-
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stb./.

Az általános iskola ált Iónon t &oz tán is egyre nagyobb jelen

tőséget tulajdonítanak ez oktatás játékosságának, "Azok, okik az 

oktató nevelő mu ika korsserLioiténéórt küzdenek, arra szeretnék

rábírni a pedagógusok t, hogy vigyenek több játékosságot a tonl-
. 40tásba, az iskola őlotóbo.

»ly előretorvosüst.A Rátáknak matematikához illesztése igen к 

válogatást igényel. Pontosan szánba kell venni, hogy na egyes

t kai játékokat alkalmazunk.tematikus e ységekhez milyen mat

Pl.t Műveletek hnlaar-.okkaJL ^

1, Minden gyermek kap ogy feladatlapot, amelyen játék- 

számológép rajza Iáthe tó, A billentyűkön számképok 

vonnak 1—10—lg. Az óvónőnek is megvan a játékszá- 

mológép# nagyobb méretben, játék menete a követ

kező, Az óvónő lenyom egy billentyűt a számológé

pen* zt úgy jelzi, hogy piros karikát akaszt a 

"lenyomozott" billentyű köré, A gyermekek most ki

választják ssámfcópkártyáik közül az azonos meny

nyied ;et jelölő lapot ás a számoló ép eredménymu

tatójába teszik, Ezután raját számológépükön két olyan 

billentyűt kell lenyomni /ezt ők is о у-egy karika 

felhelyezésével jelzik/, «amelyek együtt ugyanannyit 

jeleznek, mint amen уi az eredménymutatóban van.

40 Győri György* Az oktató-nevolő játék / let és Tud, 1976.IV.23* -
796,old./

41 1csédi András óvónőképző intézeti tanár gyűjteménye
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Akik á<51 oldották meg a feladatot, az óvónő ások 

közül válását egyet, hogy nyomba meg c nagy számo

lógép v lamelyik billentyűdét /helyezzen karikát 

egy másik számképre/.

Az eszközzel másféle áátákos matematikai fölada

tokat is meg lehet oldani. Pl.*

- Az óvónő lenyom egy billentyűt. A gyermekeknek olyan 

billentyűt kell lenyomniuk, amelyik többet mutat.

- A gyermekeknek kisebb értékű billentyűt koll le

nyomniuk, mint amilyet oz óvónő lenyomott*

- да óvónő két billentyűt ny< le. A gyermekeknek 

egyet kell lenyomniuk, de az;*' pontosan am&it

0*3en, mint а ш у 

érteke. /А művelet cselekvés szintién való el

vég» ée éhez tegyünk minden asztalra egy dobozban 

korongokat, hogy aki akarja, ezeket is használ

hassa./

ámológép в két billentyű

A üáték pedagógiai értéke* a megoldás sorén a gyer

meknek azonosítania kell в mennyiségeket. Ehhez 

egy elivivalenciaosztálybo kell sorolnia eltérő for

májú és elhelyezésű tárgyképekot és ssámképeket.

Meg kell valósítani az egésznek részekre való bon

tását olymódon, hogy ma óhoz m egészhez nem nyúl

hat, hanem szemléletes-képszerű, analitikus-szin

tetikus gondolkodással meghatározza azt a két 

réessmenny 1 ség© t, ely egyesítve az előtte álló
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OgÓGZOt djO*
A továbbiakban a mennyiségi relációk ismeretére és al

kalmazására van sz keég ahhoz, hogy kiválassza az észlelt 

halmaznál kisebb vagy nagyobb számosságu halmazokat• Ab 

ismertetett feladatban a halmazok unióját a képszerű 

gondolkodás szintjén oldják meg, ami megfelel életkoruknak. 

Végül az X. jelzőrendszer r;lkján végzett szintézis ered

ményét jelzik az ösazegot kifejező billentyű lény ozásával.

2. Stb.

Ugyanígy számb'j kell venni e

- relációkra,

- a halmazok számosságára,

- a természetes számok halmazára,

« rendezésre,

- о mérésekre,

- a geometriára oltalmazható játékokc t.

Vázlutainta matématikéból

Korcsoport* nagycsoport

A foglalkozás ideje* december

A foglalkozás anyaga* A kisebb, nagyobb összefüggései e hooszu- 

aággal, szélességgel, magassággal ős a 

számossággal*

A foglalkozás előzménye* A kiterjedések és a több, kevesebb*
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A foglalkozás feladataij a*/ Megfigyeltetui, tudatosítani,

bogy ami nagyobb, as 1-2-3 di

menzióban alté* e kisebbtől*

b«/ Az összehasonlítás, összefüggői 

felismerés, probléaamefílátás gya

korlása#

e*/ Aktivitásra ás önuralomra nevelés*

Kül Inbözo nagyság piros, kék és sár

ga auté, 50 db* építőkocka, 2 db 

játékház, feladatlapok, piros* kék 

és sölő ceruzák*

A .foglalkozás eszközeit

1* szervezés? fékörös ültetés*

- Az eszközök az előkészítő asztalon*

2*/ Három eltérő tárgy egymáshoz viszonyított kitor.jedesének 

ölemén e

a*/ 3 autót elhelyezek a szőnyegen nagyság szerint egymástól 

fél méterre.

b./ Hogyan állítottam sorba az autókat?

o#/ Hol ю egyformáit? Hol magasabb? Hol szélesebb?

3./ -4.na.yobb üsssefij gége... n_töb.:el és. a kiterjedés.. 1.. irányával

a*/ Melyik autónak kell legkisebb garázs? Gyere ápits neki 

e?y garázst, akkorát, hogy éppen beleférjen! 

b./ Eány kockából építette a garázst K.? /7/
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c, / Hí. 7 kockát adnék neked, tudnál-e orázst építeni в kék au

tónak? Próbáld «egt

d, / Elég ö kocka? Miért nem? Hol látszik ki az autó? /Hátulja,

teteje, oldala,/

A járása befejezése, Teteje kertonlap,

e, / Miért kellett több kocka ehhez a arázshoz? Az autó hol na

gyobb?

f, / Építsetek garázst я legnagyobb autónak négyen! /А kocka

ugyanannyi, amennyi a kék autó , ordasához kellett,/

g, / nézzük meg, jó—о as a garázs? Mit kellene oelnálni? hogy ne

látsszon ki az autó? Mennyi kocka kellene még?

Az épitáo befejezése.

4, A tárbeli viszonyok létrohos^odnak für. -őse о isltor.lodéoektóli

a./ Vezessék о kis sofőrök az autókat a garázs elé! 

Kenjenek el az autók a székek előtt!

Menjenek be a székek alá!

b,/ A legnagyobb autó miért m

bemenni? Melyik része о széknek az, ©hol bement?

fér be a szék alá? Hogy tudna

c,/ Kenjenek el az autók a házak között, az utón! /Két hosszabb 

játékhazat helyezek el egymással pár huzamosan a szőnyegen,/ 

A legnagyobb autó miért nem tud a házak között elmenni?

d,/ Most az autók álljanak egymás mögé keresztben a kát nagyobb 

gorázö között!

Miért nem férnek el egymás mögött? Hogyan férnének cl?

e,/ Menjen el minden suté e saját garázsa mögött áa utána menjen

be о garázsba!
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5. íslft

a#/ Eajzoljátok ье# qqí hiányaik!

Jól nézzétek is eg, hogy milyen szinüre rajzol

játok!

b#/ Beszóljátok г tornyok fölé ropülŐ- 

gápeti в tornyok közé kerítést!

25# ábra* M tematika feladatlap

e#/ Mese - versi

Az óvodai irodalmi növelés döntően meséken, verseken ke

resztül történik#

Az alapvető felkészülés tehát az óvónő részéről azzal kez

dődik, hogy céltudatosan válogat a gyermekirodalomban, ki

fogástalanul "megtanulja" a kiválasztottakat és begyakorol

ja azok szép előadását#

A válogatásnál arányosságra, változatosságra törekedjünk# 

foglalkozások anyagában a moss domináljon, de a verseket 

se hanyagoljuk el. Sok forrásból válogassunk, a magyar Ős
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a nemzetközi Irodalomból egyaránt, ügyeljünk a témngoadagságra•

A természeti ás a társadalmi jelenségek egyaránt tükröződjenek ez 

Irodalmi alkotásokban, mégpedig változatos formákban, nyelvi 

gazda Ságban#

К pjon hangsúlyt a tervezésnél az időszerűség /az évszakokhoz 

illeszkedés/ és a többi foglalkozási ághoz való alkalmazkodás 

/ének, rajz, környezeti anerot/*

Erősíteni kell az óvodai nyelvi, irodalmi nevelést, oktatást 

az iskoloelőkőszitás szolgálatában. Az uj iskolai tantorvter- 

vezet - többek között - kiemelten igényli*

- az alapvető anyanyelvi technikák megszereztetősét 

/helyes és tiszta hangkópzés, megfelelő hangerő, b 

szádtompó, hangsúly és hanglejtés, öBszefüggő beszéd/;

- a nyelvi-irodalmi eszközökkel a vilá. nézet fejleszté

sét /pontosabb ás tudatosabb észlelést és me figyelést, 

a nyelvi jelek ás a valóságmozzanatok összekapcsolását, a 

megértő és a problémamegoldó képessé ek formálását, az 

elemi képzoleti műveletük alkalmazását, az emlékezeti 

képessé ek fejlesztését/;

- az érzelmi tulajdonságok formálását ez álménysaorU, 

értékes szövegek közvetítésével, az érzelmi átélés biz

tosításával /orktlSel, esztétikai, intöllektuálls ér

zelmek/;
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• a szociális és a közösségi tulajdonságok formálását 

/a nyelvhasználat komciinikativ szerepének sokoldalú gya

korlásával, Önálló vélemányelkotásokkal, a művészi esz

közök segítségével/.

A fenti iskolai feladatok - az óvodai célokkal, lehetőségekkel 

nem ellentétesen - húzóerőt kell hogy jelentsenek az óvodai 

tervezésben, megvalósításban.

Aktuális oktatási kérdésként vetődik fel a mese-vers kötetlen

szervezeti formában való feldolgozása. Ez az egyetlen tárgy, 

ahol mindhárom csoportban, végig mi

óvodapedagógiai szakirodalom /és az ennek megfelelő óvodai gya

korlat/ érmék szUksé-ességét, hatékonyságát, - az életkori 

játooságokon túl - azzal indokolja, hogy az irodalom élménye, 

érzelmeken keresztül hat leginkább, ez pedig nets tUri a merev

séget. "Ha azt .kórjuk, hogy a nesélés, versmondás maradékta

lan örömöt jelentsen Óvodásainknak, akkor elsősorban a "fog

lalkozás" szót és ez ezt követő gyakran merev módszerekből követ

kező csömört, un: Imát kell eloszlatnunk. A jó közérzetet kell 

megteremtenünk, Ea az alapélménye ez óvodások esztétikai neve

lésének#

ad a kötetlenség# Az

« 42

A kötetlenségben a torvsaexUség ás céltudatosság megvalósítá

sa nem könnyű# De a pod gégus kezében van a kezdeményezés, a 

ezuggesztiv előodás#

42 Bememé Barla Gabriellái tervszerűség ás kötetlenség az iro
dalmi foglalkozásokon /А Magyar óvónőképző Intézetek Heve- 

léstudományl Közleményei - 1969#/ 61.old#
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kJ telos6* Kívánatosfázlötirás kötetlen foglalkozásokhoz n< 

azonban, hogy az ütemtervben megjelölt felad»tokon túl a mód

szer eket, szemléltetés eszközeit, felhasználását, finom,

részletes eljárásokat Írásban Is megtervezzük.

Kaszap u. óvoda - középső csop.A foglalkozás helye*

1975.ssept.30.A foglalkozás Ideje*

Irodalmi /vers - uj íssa.ayujtőfA foglalkozás tárgya*

Paripám csodaszép - Weöres SándorA foglalkozás anyagai

á vers elsődleges rögzítése, szép 

hangsúlyos versmondás gyakorlása. 

A vers nyelvi eszközeinek csillo

gásával I potto 6 ritmusával, fá

tyolosán csengő zenéjével racio

nális, emocionális és esztétikai 

totósok keltése* szőkinoegyara- 

pitás.

A foglalkozás célja*

A foglalkozás előzményei Lovacskazás az udvar n, lovasnapok.

ílményfelelevenitéa, elbeszélés, 

versbemutat is, szemléltetés, cso

portos gyakoroltatás.

A foglalkozás módszere:

A foglalkozás őszközei Lő, magnetofon.
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A fori Ikozár felépítése

I, A verstanit'' ;■ folté tob ).шек megtorolt к es

о./ Kez-lménvezés

Figyelmükоt a vágtató lóra 

i arányi tóm /konkrét/, в innen 

vezetem az emlókkép felidé

zéséig, A közön élmény fel

elevenítő t-okor biztosi teas a

ügy lovat szemléltetek.

Hol láttatok ilyen u rálő, 

vágtató lovakat? /Lovnanepi 

élmény felidézése/. Tegnap 

én io úgy éreztem magam, mint

ha csak ismét ott lennék a szabad megnyilatkozást.

lovasnepokon, a vágtató lo

vak között.

íjnlákezot, gondolkodás fej-bíilyen lovusjátékot játszot-

lesztése.tunk tegnap az udvar n?

Az uj vors befogadásának alap

jaként erősítem az emocioná

lis mozzanatokat - olyan han

gulatot teremtek, mely érzel

mi közelségbe hozza őket о 

aaágusS paripával és játeső

Most egy olyan kisfiúról mon

dok történetet, aki szintén 

egy■vesszőparipán lovagolt, 

/Történet elmondása/.

kisgyerekkel.

b./ Célkitűzés:

Kost egy ilyen vágtató, ug

rándozó, vesszőparipán lovag

ló kisfiúról mondok egy

verset.
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f*/ ábrázolás Ü: k:. zimankó;

Mindenekelőtt a tervesőnek Itt is világosan kell látni, hogy 

e tárgy is szorosan as esztétikai nevelés terül tóhoz tarto

zik és az irodalommal, ének-zenével a kapcsolat /elsősorban/ 

na yon szoros. /Az esztétikai fogékonyság, az alakító képes

ség, az izlóafejlesstés az általános követelményekhez tartozik./

A konkrét tárgy esetében a legfontosabb föladatok és követel

mények :

- ismerjék meg a gyermekek az ábrázolás és kézimunka tevékeny

séghez szükséges inyagok, eszközök tulajdonságúit,

- az ©sekkel való bánás technikai eljárásait /rajzolás, fes

tés, mintázás/, о kézimunkával kapcsolatos műnk fogásokat, 

/különböző készségek alapozása, fejlesztés©/,

- gazdagodjon a gyermoKek forma ás azlnképzete, diszitőórzáke, 

tudjon emlékezet és elképzelés alapján témákat megoldani

önállóan is.

« differenciálódjon érzelmi világa különösen az esztétikai ér

zelmek terén /tetszés, gyönyörködés, - a sikerélményben rej

lő intellektuális és erkölcsi érzelmeket is ideértve, etb./,

- alapozódjon meg esztétikai elemző és értékelő képességes ta

nulj:. megbecsülni /értékelni/ saját ás mások munkáját.

- alakuljon ki benne a vágy esztétikai tartalmú élmények és 

tevékenységek iránt /szeresse a "szépet” és utasítsa el о 

"rutát”/*
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A tervezéshez figyelembe kall vermi már az ütemterv! anyag össze

állításánál a kiscsoport kötetlen foglalkozásait áo о mindennapos 

rajzolás lehetősé óit*

A gyermekek szabadidőben is tevékenykednek /rajz* festés, bar

kácsolás/, aokan otthon is ábrázolnak* íiinúezek о fejlődés alkál

in i, és az egyes gyermekekkel szembeni követelményeket befolyá

solják, egyben a tóma bonyolultságára mutatnak* /ЭВ differen

ciált tervezést, bánásmódot igényel*

A témaválasztás főbb torülotoi /ábrázolandó tárgyak, élmények* 

események, természeti jelenség ok* stb*/í

- az óvoda életéhez kapcsolódó témák,

- az otthoni élményekhez kapcsolódó témák,

- ez évszakhoz kapcsolódé tőmák /virágzó fa, havazás, stb«/

- e gyermekekhez közelálló tárgyak /Játéknackó/, virágok, ter

mények, állatok, gyümölcsök, népművészeti ihletésű diszitő- 

raunkák /tányér, kancsó díszítése, stb,/

- nemzeti ünnepekhez áe oda Ünnepi alkalmakhoz kapcsolódó té

mák /zászlók, kivonulás, - télapó, karácsony, Anyák n- pja, stb*/

- sokféle tárgy készítései báb, ajándékok, kerácsonyfadinsok, stb*

Sár u témaválasztás négy lehetőségeket biztosit az egyéb fog

lalkozásokkal való koncentrálásra, különösen az irodaim, énére, 

/elképzelés utáni "illusztratív" munkák/, а кörnyezetizrnor01 

/álletok megfigyelése, közlekedési eszközök, a természet Jelen

ségei, gyümölcsök, termények, kerti munka, a felnőttek foglal-
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kozása - munkája - tevékenysége, e család "arcképe", eseményei,

tevékenysége torén./ Do a tárgy föladata ezerint itt as "eszté

tikai tükröződés" szubjektiv megoldásainak kell érvényesülniI 

Her, "m yarázó" ábrák készítéséről van szó: na érzelmi viezony 

a környező világhoz kerül előtérbe/

A koncentrálás a témához fűződő Istsoratok ás érzelmek essooiá-

ciőit is gazdagítja, alkotő-alk, lmozó formában a gyakorlást, 

megszilárdítást, eláólyitést is szolgálja* /hz olykor spontánul 

jelentkezik* pl, о "Csiga-bige gyere ki" dalt kezdték énekelni, a 

kiscsoportban maguktól, amikor e csigát mintázták agyagból, ve у a 

nap rajzolásakor halkan ónokéigették v "SUss fel nap" dalt, stb,/

Hz UteDtorv felépítésében az általános didaktikai alvek őrványe-

citéson belül a tárgynak sajátos szompontjai is vannak.

Ez kitűnik a témák főbb, általános felad taik szerinti csoportosí

tásból:

1# A közvetlen szemlélet termés, et utáni munkák fejlesz

tik a megfigyelő képességet, ez olaaző-szintotizáló ké

pességet, alapozzák a lényeglátást, jellenző foma- 

jegyek felismer sót, a hasonlóság, különbség felismerését, 

a forma és ősinkéizetek részletező gazdagítását.

2, Az emlékezet utáni au kák /előzetes szemléltetésen vagy 

élményeken alapuló munkák/ fejlesztik a forms со szin- 

emlékezetat, az élményok ónálló, képszerű kialakítását» 

ismert formák önálló variálását» a képszerű ábrázolást» 

ctb.



- 171 •

3# As olkónsaláa utáni munkák a variáló, kombináló képességeket» 

as elképzelt formák kialakításának ábrázolói esz'-Űzőinek írere- 

aésóf'/ilyea leszek, ha nagy leszek," "ha kövér lennék”, stb#/ 

os elképzelt szituációk, noae és más j elénetek képei megfő- 

gülaaaósának sajátos formöalakitásái, 0 képsserü/,,komponáltH/ 

elrendezés próbálkozásait, képzőiét fejlesztését szolgálják*

4« A dlszitóaunkákb^n a szerkezet éo ©Írendteás szabályaival, 

eestétikai alapjaival ismerkednek# Valaminek a szél n, köze

pén, körben, atb# elrendezett, аз bizonyos szabályos rendbe 

sorolt formákról van azó# Óvodában elaósorban az egyenletesen 

szétszórt /pöttyös babaruha/, vagy ritmikus sorba rendezett 

disnitőfcxmák jöhetnél; számitásba. Ezek önálló rendezése a 

variáló, kombináló képességeket fejlesztik, továbbá a szabá

lyos formák szabályos ismétlés© a fegyelmezett kézmozgást kí

vánja, ezért ae irás előkészítésére is alkalmas#

5* A kézimunka a papírral éo sok más anyaggal, mmfcafogással 

való ismerkedést szolgálja, a szerkezet és formanlakitáa 

összefüggéseit láttatja meg /papírbajtogatán, "repülő", for

gó, stb# készítése/*

További sajátosságot jelent a tárgy torvésésénél az, hogy a vá

lasztott témák sokasága megoldható bármelyik technikai eljárás

sal, rajzolhatják, festhetik, mintázhatják, papírból téphetnek, 

vághatnak formát# Kézimunkában a legmeghatározottabb 3 technikai 

megoldás#

Az óvónőnek kell eldöntenie, hegy a téma milyen technikai eljárái 

sol fejezhető ki a foglalkozás kitűzött feladata szempontjábél a
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legjobban, ás melyik készség fejlesztését tartja as aktuális idő

beli fontosnak# Pl. az Ima pinaztlkai megismerőne jó övezető as 

alma ábrázoláséhoz* mintázhatja, mert a gyermekek tapintáséi e ker

ben fontos szerepet játszii megismerésben a látás mellett. Utá

na leteti, majd, - a sikba tronazforáláe bonyolultabb művelet - 

a körvonal éo c szín visszaadása kerül előtérbe.

Jól látható v teohuikai megoldás váltása /'választása/ 02 omberáb- 

rázcláo fejlesztésének feladatkörénél * "Lerajzoljuk}*' barátunk t" - 

jól megnézzük, hogy "ráismerjUnk". /ШовЬ oz apró finom részletek 

visszaadásához ь vonalas technlk-. a f ilctoll, stb. az alkalmasabb./ 

A "Ili is kivonultunk május 1-én" témát már fejtetjük, mert most 

színes ólmánykáp készül, a mzgalioaa, seines foltok élményszerü, 

ssinos visszaadásához a széles eesetvonások alkalmas bbak. Az 

berábrázolásnok e témában más о funkciója, itt s "káposlnálás* esz

köze.

E néhány példával egyben jellemeztük is az ütemterv-készítés prob

lémáit, amit nem ia tekinthetünk mindig ás mindenütt megoldottnak* a 

forma és Bzinkipzetck kialakítása /irányított és "spontán" erede

tűek/, ezek elmékyitése, alkalmazása, gyakorlása megfelelő témák

ban, hogy a gyermekek önállóságán is alapuljon, nem egyszőrű fel

adat, - különösen, ha a toohnik i 

formaismereti problémákra is gondolunk.

igoldásokro, esztétikai- és

Különösen a kiscsoportban a tervszerű kötetlen foglalkozás terve

zésének vannak problémái. Vagy túlságoson n kötelező foglalkozások 

mintájára terveznek, vagy az ellenkezője a jellemző* elsikkad az ok

tat 'а-fejlesztéo megtervezése.



- 173 -

A kötetlenségen belül a gyermekek saját kedvük 

nak# festhetnek, de as óvónőnek úgy kell tő no tervével 
tani, hogy a bonyolultabb formák és a nehezebb technikai mogoldá- 
sok irányába haladjanak» Tekintve, hogy itt minden "aj", szinte 

gyermekekre lobontva kell terveznie- de legalábbis 3-3 csoportra
kék ogy

érint mintásba t-
t irányi-

gondolva, mert a fejlődés még nagyon egyenetlen, A gye: 
réssé még sokáig csak firkál /ezeket el kell juttatni oz ábrázolás 

aaintjőre/, másol, pan sol as agyaggal. Ez a szakosa nagyon fontos 

és jóiértősi

markodnak, hogy majd a céltudatos foraaalakitás szakaszában eseket 
tervüknél: megfelelően «irányítani tudják", A czensoaotorikus fejlesz- 

táo, a kőt kéz ösoz er end esett munkájának és a azets koordináló ellen
őrző szerepének kialakításáról van ssó, fiz óvónőnek gyakran egyénen
ként és egyénekre tervezett témával kell foglalkosni, Így megmutatni, 
hogyan kell célravezetőén tevékenykedni anyaggal, eszközzel, hogy a 

tervesett forma kialakuljon,
A témotarvesés eleinte a fenti feladatokra koncentrál /enyag-osskös 

és használatuk/, de ©sért egyszerű tornasort össze kell állítani, 

aminek készítésén mutatjuk be a fogásokat. Itt - mert nőg aa önálló
ságot © fokon nem befolyásolja - aa elkészítést bomtathatjuk, A 

tervezós itt óo a többi csoportban is a tóma mellett a módszerek 

tervezését is jelenti.

anyagólt, ossközök tulajdonságaival, kos olás ével is-

Kásőbb óo egyre bátrabban a gyermekek kreativitását is fejleszteni 
órt még a torna megválasztását is a gyermekre bízzuk.kell.

Az óvódai ábrázolás és kézimunka tervezése a közvetlen felkészülés

nél, a vázlotirásnál is izgalmat, szépséget, ugyanakkor problémát 
jelent.
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As ütemterv általános megf e;aloaaáea наш felesi ki egyes tárnák-

ban reálő konkrétumokat. fl. "ne esztétikai érzék, isiás feji 

táse" jóformán mind ábrásolá foglalkozás feladata, de nem feáosi 

ki, hogy az odott foglalkozáson "mi által" milyen specifikummal 

szolgálja azt a téma, a tevékenység. Pl.« A megfigyelő, az elemző

képesség fejlesztésének általános feladata egy barkaág temiezet- 

utáni /modell utáni/ festésénél konkrétan Így alakul* "A barkáé« 

képzetének kialakítása. ág vékonyságának, dőlésének ábrázolásá

val, a barkák elhelyezkedése, jellemző alakjának, színének vissza

adásával. A két színnel void footés gyakorlása. A természet 

űégének meglátására növelés, о természethez fűződő jozitiv érzelmek 

felkeltése."

ép —

ajnos a tömöron fogalmazott, lénye re utaló, konkrét felad tkitű

zés nem érvényesül óvónőinknél megfelelően. Pedig e néhány mondat 

magában foglalja és méghatárősze a foglalkozás irányításának tuda

tos ágát* © didaktikai mozzanatok tartalmát és implicite a módszere

ket, módszeres eljárásokat, a neveiéi ráhatás érzelmi igényét Is.

Pl, a barkaág esetében kézenfekvő egy 3-as tagoltsága vázlati

A foglalkozás bevezető részében, szemléltetés - magyarázót - 

beszélgetés к zben, megállapítják a barkaág vizuális tuloj - 

donságait.

& második részben /a gyermekek munkája/ az óvónő irányítása 

a megállapított formák kialakítását segíti, /ollenőrzl-ártóke- 

11/.

A harmadik szakaszban az elkészült munkák kifüggesztett sorá

ban kösöeon keres кt melyik munkán sikerült tervük szerint 

/ее o Iá the? tó modell szerint/ a vékony ágat, tojó adod barkákat 

megfesteni. /íírtékelée# Snezeheeonlltée, az osatétikoi szépsé

gek felfedezése.
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A szarvasáét is meg kell torvosai* As ábrázold foglalkozások a 

sokféle eezkttz-, cmyagigánye miatt bonyolult sservasést igényelnek. 
A gyermkek ültetése la váltósé* dolgozhatnak о szétszórt asztalok
nál, összetolt asztaloknál, állva a falra fi 
céltalanként más más technikával, anyaggal, etb. А* eszközök kiosz
tása, esek és e kosa munkák öoseeszedáso, nevek ráiráoa, az événu - 

töl sok időt és megosztott figyelmet kíván.

itett papíron, olykor

Gyakran előforduld hiányosság, hogy ezeknek ада pontos a "forgatő- 

könyve", és a küvetkemdsy etir-zavar, kapkodás, "holt-idő", a 

gyermekek figyelne alterelodik, unatkoznak, a rend éo az elmélyült
alakulnak ki, vagy felbon-rmmkához szükséges lelki feltételük 

lónak.

vízért helyes, h e téren már kiecsopo:ttdl az óvónő nagyon követ - 

kőzete;ton alakítás ki о szokóarénámért• 

a a gyermekek BOgitöbuibr'gát lo érinti. /Az asztalok rendezése,
eszközük kiosztása, .oeeeezedése, asztalok rendberakáee irányítás
sal, etb./.

szokások tervezése io fokozatos követelményekre épülnöm Például 
a kicsik maguktél tudják о1 "vonni a színes ceruzát, helyre vinni 

agyagosé táblákat, atb. Szokjék meg a helyes ülést, e ssomtá - 

volságöt a ctmiíátél, stb. A nagyok már a fee tőkékét, visooedónyt 
io ügyesen osztják ki, szadik ösoze* ke szokják, ho у a munka be - 

foőesésekor figyelme tetős nélkül és bej elöntés nélkül mennek 

kőzet mosni, leülnek és osond 

nek/, nig mindönki elkészül.
foglalkoznak /könyveket néesget-

; sélni kell az ábrázolás és kézimunka foglalkozások tervezésének
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/vezetésének/ néhány tipikus hibájáról Is.

Gyakori hiba a vázlatok sztereotip felépítése* Ида «kötelesé"

onoo ogymáoutánja, olykor a téma termé

szetéből eredően о ybeolvoclh t, elm radhat a vázlat "séma" 02érin

ti felépítése* Pl* Emlékezet után, virágáé, tavasai fa feste e 

küvotkezlk* A "séma" szerint előzetes ozemlőltotásí cl megnézik 

udvaron a virágáé fát* - Bemennek s akkor kesdií; újból megbeszélni 

mindazt, amit láttak /Forma és szia 3eile setességek/* Fa a "föla

dat megértetése" "mozzanat". Majd a "felad t megértetősének 

ollenőraóso" moasanatban újból kérdéseket tesznek föl, jóformán

tlik azt, amit kétszer ne beszóltok* És csak most kezdliet -

udvari élmény és a látvány lényeges 

3egyelnek merbeozélóse volébon élmény ée a látvány lényeges Jegyi 

inelc mer" beás élése va óban élményosorü volt, /faint lennie kellett/, 

elcsodálkoztak, gyönyörködtek, érsolai telítettséggel várják a 

munkát* azonnal mondani kell, ezt most le is fontjük. Aielytele - 

Ш1 csak a teremben koalik*/ Ha bementek, az óvónő e у ssemléletos 

mondatban megfogalmazva elindíthatja a munkát* /szközök előkészít

ve!/ Pl* Most ezt a szép, fehér virágba borult fót a vastag tör - 

zaével, a vékonyabb ágaival, a szótágasé gallyakkal fessétek lel 

/А "vÍréigba borult"-hoz hasonló uj kifejezések rendkívül megragad

ják a gyermekeket* /Pl* Az óvónő mondtos némelyik ág göcsörtöe éa 

söldellnek a pattanó rügyek! Gyermek* ővénénl, az én ági 

göcsörtöo lett! - Valóban olyanra festette. A másik о "pattanó 

rügyeket" ismételgette festés közben* Az anyanyelvi nevelés alkal

mai is az esztétikai hatások sűrítése is az ilyen óvónői eljárás. 

Sajnos a sztereotip szemlélet, a racionális megközelítés és vos 

tés - ami módjával hasznos, - nem kedvez az árnyalt és difforenoi-

g didaktikai mozzanatok

elii

nek mun dhoz* ódig ho

is
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ált kibontásra.

E gondolatkörhöz tartozik a foglalkozások bevezetése /"lelki 

feltételek megteremtése," 'érdeklődéskeltés" mozzanat/ sémája.

A tipikus kiindulás a "Hol voltunk t© nap?" "Kit láttunk ott?" 

ctb* A figyelem fárad és unalomba fullad rrire тип óhoz kezdenek, 

a oselekvéovágy gátlás alá kerül. A gyerokefc élményt!t és kéj ми» 

letét kell egy ilyen tárnához megmozgatni* Ei ült máz ilyen-olyan 

autóban, ki mit szerоtoo vezetni, melyik mire való? stb. Rövid 

beszélgetés után dolgozzanakt

Végül forr lis lehet a játéknak áa az ábrázolásnak a koncentrá

ció a le.

Ilyen formális tervezetbe!! példákkal és foglalkozásokkal talál

kozunk* A foglalkozás elején bejelenti a foglalkozó* la sütemé

nyeket sütünk a babáknak! /Játékosság!/ Aztán 

körül, a süteményeket elveszik a végén в a gyerekek többé aligha 

látják. Csákót, csónak t készítenek, Ígéretekkel, do n. 

be. Öltöztető babáknak ruhákat festenek, nem kapják mag. /Ahol 

megkapják a gyermekek pl. as általuk készített babát, meglepően 

Vigyáznak saját készítményeikre ás a megújuló játék forrásává 

váltak./

többé szóba sem

váltják

Я gyón sok sematikus megtervezéssel /és kivitelezéssel/ találko

zunk a foglalkozásvégi értékelésnél is.

- Az óvónő kiválaszt az összegyűjtött munkákból egyet-kettőt és 

mo beszélik /megmondjál/, hogy miért jő. A gyermekeknek olo -

i
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nyészŐ hányada "profitéig ebből /a készítőjét érdekli/, több

ségük nets figyel* Még több pedagógiai bul;tatája von annak, ha 

gyengén sikerült »inkákon bemutatja, azok miért nem jók* 

/^egezégyenitő, hiszen minden gyermek nagyon jól akarta csinálni. 

A problematikus gyermekek talán nam "akarták” jól Csinálni, 

"rosszalkodtak", de akkor sem célravezető e mód./

- Körbejárják az asztalon hagyott munkákat ás nézegetik, igy beszél

getnek azokról* 3o gyermek esetében csak 4-5 fér a munka közelébe, 

e csak ezek látják ds hallják mit mond* Vannak /s ez mogszivle - 

lennő jelzés/ akik oda szaladnak o; ját munájukhoz, oísnmit se 

néznek, hogy legyen helyük ott, mikor szól esetleg róla az óvónő.

- Kirakják az összes munkát egy falra /zsinórra függesztik és ez 

"egyenlő esélyt" biztosit mindenkinek, egységben áttekinthető és 

ezért ez helyes, módot ad az összehasonlításra/* be gyakran - éppen 

a pont tIonul kitűzött feladat miatt - as óvónő nem tesz fel kérdé-

empontjaként, h non volokivel megmonüotja, 

hogy noki melyik tetszik és miért? őszinte gyermek azt feleli, 

mert est én festettem, vagy a barátom festette. Helyet kell adni 

a gyermekek spontán megállapításainak is, de éppen az esztétikai 

elemző-értékelő képesség fejlesztése érdekében az óvónő a konkrét 

felad t megoldásának az eredményére utaló kérdéseket kell, hogy 

előre megfogalmazza! Pl. "Versenyezzünk! Ki talál olyan képet, 

lyik legjobban eszünkbe juttatja, hogy milyen szines, változa

tos volt a felvonulás? 2Si mindent festett a képre, hogy annyira 

hasonlít a felvonuláshoz? helyik kép olyan szines, mint a felvo

nulás? í tb.". libben már minden gyermek érdekelt /hátha az övé/.

sokét az értékelés
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jó о "Játék" is, s közben kit. xUX a "színes felvonulás" kép 

megoldásának minden ábrázolási Jellegzetessége* К 

a legjobb munka mogneveaése, - sok munkában van Jó réssiet -, 

pedagógiailag ea a megfelelőbb* /Különben mindig u-yanermak a 

néhány gyermeknek munkája a "legjobb"*/

korUl szóba

A Játékosság külön erőltetésére ábrázolásnál, kézimunkánál nincs 

szükség* A gyermekek is áraik, hogy őst "cnak úgy" mondja az 

óvónéni, nem igaa /!/, nem őszinte, rossz értelmű gügyögés tőle, 

értelmes beszéd helyett* Szükségtelen* A gyermekek önmagáért 

ábráaolásért szeretnok mintázni, boldogan formálják a kicsik a 

süteményeket, önmagáért as "aJkotó coolekvőoért"* Természetesen az 

is előfordulhat, hogy aa ábrázolás belesimul egy további tevékeny

ségbe, ahol már © Játék helyénvaló, sőt hasznos.

For.lalkpsási váalatpinta ábrázolásból 

/honvosoDort/

Játékmackó festéso természet után 

Tárgyak termenaet utáni ábrázolása 

Kombinált tipus

A mackó forma éo sainjellogaetesnágeinek, 

ábrázolása* gömbölyded fej, kis lekerekí

tett fül, korok szem, - hosszúkás törzs, 

vastag kar, láb, sárga szinü, a szem, 

orrhegy fekete.

A rajzlapon középre, nagyméretben fessenek, 

a 2 színnel való festés gyakorlása.

A foglalkozás témája* 

" előzménye*

" tipusa*

" feladata*
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A foglalkozás módszerei* szemléltetés, magyarázat, beszélgetés,

yakorlás, ellenőrzés, értékelés*

kősói* ecsetek, előre kikevert okker és fekete 

tempera, l/ь méretű raklapok, vioeoedé- 

nyek, ecoettürlő ruha v# papira ebkcmdők# 

3 játékmackó.

A foglalkozás

1'ar talmi fuldolíiqü^jD Шйвгшлв eljárások, indokolás.

I* A foglalkozás föltétele» Az összetolt asstalok egyik oldalá

nál ülnek a gyermekek, veliik 

ben 3 állványon a 3 mackó, úgy, hogy 

minden gyermek osenben láthassa, Ab 

öcsöt kivételével minden eszköz as

/szorvezós, 01tetős/

asztalon van az ültetáfsoel átelle

nes 3sólen, hogy n© pancsoljanak.

eteket a munka megkezdésekor 

osztják ki a naposok#

AZ

II# Ugye rólatok már sok fénykép késsült? 

- A mi mackónknak még nincs arcképо! 

Lefestjük, úgy, hogy mindenki ráis

merjen a képről о macinkra! 

Szemléltetéshez fűzött magyarázat, 

kérdések feltevésével történik а

I

/ez esetben 

dés felkeltésére is al

kalmas a torna kitűzése/ 

ц/ A feladat megá tetőse.

érdoki6-

, in-

beli jellegzetessé,-el mackó oletazáse a «feladatban" kitű

zőitek megállapítása céljából#
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Középre fessenek, szép nagy 

mackót, a fekete festékbe 

mártás előtt mossák ki as

Utalás as elhelyezésre, méretre, 
a technikai megoldásra

ecsetet*
b/ A megértés ellenőrzése* Kérdések* ölt festitek előbb?

i »•

Hol kezdjük el?
По yan korüljük el, 

hogy ne fusson egy
másba a fekete és a
sárga ősin?

III.
nyitása
As elkezdés ellenőrzése, 
a részletek megoldásának 

ellenőrzése

Uj lapot kap aki rossz helyen kezdte 

fér el a maeké teste. Aés n
részletek kialakításihoz kérdések a 

hibák éssrevétotésére. Indokolás - 

sál adott dicséret. Sikerélménnyel 
Önbizalom és ас örömmel végzett 

munka fokozása. /Ellenőrzés, érté
kelés/.

/önálló alkalmazás, a képzelet 
fejlesztése, gyakorlás/

Aki korábban elkészült 
kedve szerint festhet ruhás

\

máéit, Tv. macit, jelenő - 

tot macikkal. Ujpapírt kap.

Aki készen van, csipesszel függessze 

ki munkáját a "kiállítás" helyére, 
mosson kezet, Üljön vissza.

Figyelmeztetés a munkák 

közeli befejezésére
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Beszélteti a "feladatban" kitűzött 

szempontok alapján* Melyik kép hasonlít
XV. AMsS^hMíémásm

a macira?

A gyermekkel közösen folyik 

as 5 До/ kép kiválasztása 

as előtár e heti kiállítására.

/Indokolás kérdésekre. Az osstátikai 

értékelő és Ítélőképesség fejlesztése, 

a saját ás mások nam ójának ártákelésáro 

nevelés/

a főbb arányok, 

a részletek

a sikeres festés

oa elhelyezés 

szempontja ól

g./

Az ének-zenei nevelés célja zenét kedvelő, zenét szerető emberek

uj program a küvetko - 

zőkben határozza meg* "Az óvónő juttassa el a gyermeket az ének - 

léssel és a zenehallgatással élményekhez, keltse fel zenei érdek

lődésüket, formálja zenei Ízlésüket, eoztótiakl fogékonyságukat. 

Szerettesse meg a gyermekekkel az éneklést, a gyermekdalokat, 

szoktassa a gyermekeket a tiszta éneklésie. Fejlessze a gyermekek 

zenei hallását, ritmusérsékét, harmonikusan szép mozgásút, készít

őé elő a zenei onyanyelv megalapozását."

nevelése. Ennek érdel ében feladatainkat

A felad, tok megvalósításában igen nagy különbségek észlelhetők.

Ez abból is ered, hogy a csoportok különböző adottságú, képességű 

gyermekekből tevődnek össze, más szintű less az egyik ős más szintű 

a másik, az adott körülmények mellett. De az óvónők zenei főiké - 

szültségében is igen nagy különbségek vannak. Mindenekelőtt az
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a legfontosabb* hogy aa óvónők szeressenek énekelni* szeressék a 

zenét* Ha ez a zene iránti szeretet áthatja munkájukat* az óvoda 

"légkörét"* akkor maradhat el*

Általános hiba* hogy az óvónők nem tartják fontosnak a hangképzőét, 

collősik* vagy le alábbié nem helyesen alkalmazzák* elsiettetik*

A helyes hangképzőé igen lényeges még a beszédfejlődés szempont - 

mindegy, hogy hol képezzük в mo'felelo hangot ésjóból is* Rí

hogyan* A szájüreg helyzete* az ajkak összezáráeo nagyon fontos* 

/pl* az "ö" zöngénéi* utána rögtön jól kinyitott 

zót ejteni*/ Ha az óvónő nem énekel szépen*

újjal "a" hang- 

óvódások nem énekel

nek tisztán* Я у elórolépáo lenne* ha minden nap lo-15 percet éne- 

kolnénok a gyermekekkel és kb* háromszor hetenként hangképzést vé - 

gesnánek* A hsngképzént feltétlenül lassabban kell vennünk* mintha 

csak szövegesen énekelnénk el a dalt* Jól kinyitott szájjal* helyes 

ortikulálászGl képezzük a hangzókat* játékosan ugyan, de ez ne men

jen a képzés rovására*

A tiszta éneklés problémájában feltétlenül segítséget nyújtana az 

óvónők mindig a megfelelő magasságban énekelnének ás a

is országosan tapasztalt

óvónők mélyebben lntonálnak /rekedtség* cigarettazás/ 

és Így a gyermekek is mélyebb éneklésre kényszerülnek* 

szálaik megerőltetését eredményezi* A 1

is* ha

gyermeket is Így irányítanák* Sajnos 

tény, hogy

a hang-

felelőbb hangmagasság 

c-tol e-ig* vagy ű-től Iv-ig terjedő* Ibből odódó újabb probléma a

ra gas-mély énekléssel kapcsol too* Az uj program szerint a kis - 

csoportban 3-4* a középsőben 4-5* a -lagyosopirtban 5-6 hang terje

delmű d lt kell tanítani* Az óvónők elfelejtkeznek az alsó és felső 

"határokról"* Ezek mellőzésével oldják a fent mlitett fela atot*
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Pl* középső csoportban a követelmény szerint kvint távolságban 

kell magasan és mélyen énekelni* A dalt elkezdik magasan /pl* os 

lláo, Tóbiás kezdetű dalt/, majd mélyebbre kényszerülnek, mert 

kvint a távolság* Erre Így egy óvódás képtelen /alsó g-t énekelni/* 

ka c helytelen megoldás megszűntethe16, ha csak szó-ml-ssó hang - 

kásaletü dalt veszünk magasan és mélyen, Így a megadott "határokon" 

belül maradunk*

Gondot jelent az uj dal tanítása Is, mivel kiscég gyorsan történik 

a megtanítása* Még Ismerotlen a gyermek előtt a dallam, a szöveg,

siethetünk vele* Jól t- goltan kell énekelni és 

énekeltetni, ehhez id6 kell* Csak okkor gyorsítjuk fel az éneklés 

tompáját, ha már ii 

tatott, hanem lüktető, eleven és a hoasá kapcsolódé játékban a me

netelésnek megfelelő, étt igenis követeljük meg a középső ás nagy

csoportban, hogy a gyermekek lépései egyöntetűek, a dal lüktetésé

nek megfelelőek legyenek.

természetesen n

írttá vált a dal* ükkor viszont ne legyen von-

sok kívánnivalót hagy maga után az élmányszerü éneklés, zenehell-

tudja azéneket pontosan, 

hibátlanul, a szép éo élményeaerU éneklésről nem is beszélve* Az 

Is gyakori jelenség, hogy a zenehallgatásnál a gyermekek külön 

didaktikai feladatot kopnak. Pl* "Figyeljétek meg, hogy milyen 

hangulatú dalt őnekolten nektek, /v dán, ozomoru, Induló, altató/f" 

"Figyeljétek meg, mikor énekeltem halkan éo mikor hangosan? v* 

magasan óo mélyenI

gatás területe Is* Gyorsan aa óvónő sí

Mondjátok meg hogyan énekeltem az előbb és 

most /halk-hangoo/l" Hn ezeket a feladatokat rendes óvódás dalok-

I» n

kai valóeltják meg, akkor kitűnő munkát végeztünk, de semmi 3sin 

tehető ez zenehallgatás alatt, amikor kizárólagos fela

dat a gyermeknek zenei élményt nyújtani, gyönyörködtetni. Ken

alatt n
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törhetjük meg a gyermekben kialakult érzelmi hangulatot*

A zenehallgatás másik problémája, hogy olyan magyar népdalokat is 

övödében, amelyek nem a gyermek életkori sajátossá - 

gátiak megfelelőek# Szerencsére már ritkábban, de még mindig itt-ott 

előbukkan a régen félretett dalok közül egy-kettő* Pl* Debrecenbe 

kéne menni /népies aüdal/, vagy a nyuszi ül a fűben* Ha a gyermek 

ilyen dalt m igával hoz, akkor is szépen elfelejtetjük velő, nem 

engedjük, ho :y a többiek előtt énekelje* Tapintatosan eltereljük 

a figyelmét a dalról és Így a többieket megmentettük 

tői*

énekelnek

éneklés-

Ha a képességfejlesztés sorait vizsgáljuk, akkor e ritmusfejlosz- 

tósnél az egyenletes lüktetés érzékeltetését igen fontosnak talál

juk, m ;rt ez sz alapja tulajdonképpen minden mozgásnak* Általános 

hiba аз óvődákban, ho у аз egyenletes járást túl korán elkezdik 

a kiscsoportban a gyerekekkel, s igy az nem egyöntetű* Legalább 

4-5 hélig foglalkozunk kell az egyenletes lüktetéssel# Különböző 

mozgásokkal gyakoroltatjuk a lüktetést, raig fásaikat a XOkte - 

téshez próbálják igazítani a mendókáre, dalra éa csak azután 

vesszük az egyenletes járást# Sok kudarctól mentesülnének az 

óvónak, ha igy tennének# Aki gondot fordít a fentiekre, év végére 

eléri, hogy gyermekei Бо ;í-ban egyöntetűen tudjanak járni# Tér - 

mészetosen ezt попезак a heti egy foglalkozáson gyakorolják, ha

nem szinte naponként# /А 2/4-es hangsúly éisókeltetőse járás 

közben egyszerűbb megoldás az óvódás gyermeknek, mert a járás

egyenletessége sokat segít neki ebben# Könnyebben érzi a iio.igsú

lyos és hangeulytolan váltakozást./



- 186 -

Az uj program határozott eligazitáct ad as ünnepekre való élőké, 
szülét és az éneklés lehetőségének összeegyeztetésében. Kiscso - 

portban rum lohet megoldani, hogy már a tólapé ünnepségre nehés
a gyerekek. Kiscsoportban csak november 1. 

hetében indul mg a foglalkozás, tehát csak 1 mondókét és egy 

szó-mi-ssó dalt tanulnak meg december б-ig. Bár kétszer van kezdő-
anyag azonos, csak a kezdeményazós vúl -

dalt tanuljanak

ményezés, de általában
teáik, sajnos csak egyetlen kiscsoportos télapóé dalunk van, ami

vehető még november 3. hetében, mert4 hangtérj edelmli, de ez 

a-ra-r-á hangkószletü. nnek ellenére bárhol az országban est a 

dalt halljuk kiscsoportban, aszal indokolva, hogy nincs sás. Mi a 

teendő? Átmérnék a kicsik a másik csoport ünnepélyére, elmondjak
6 kis versikéjüket és nos énekelnek megfelelő dalt, csak azt, 

amit eddig tanultak, ezt az egyet, vagy kettőt.

Az Utemtervkászitéo problémái küzd tartozik, hogy о tanítandó anya
got sokan a® rögzítik előre egy évre, és a tervezés szűkszavú, 
csupán clmfelsorolás.

A területi óvodák többségének ütemterve általában csak a mondóко, 
vagy a dal cinét adja. Igen lényeges a tervszerű, tudatos munka
érdekében, hogy feltüntessük esen kivül a zenei képességek fejleas-

konkrétan /pl. rit -tésát is, mégpedig nem általánosságban, ham 

musfejlesztési zitmuovlcszhang tapssal, ütőhangszerrel/. Hasonló - 

koppén a zenehallgatás anyaga is benne legyen ütemtervben,
en a téren is van didaktikai termivalónk, pl. egy dalt 

egyik foglalkozáson elénekelünk, a másikon eljátszuk hangszeren 

és utána /ha van ilyen/ lemezen is bemutatjuk, nagycsoportban.

mert
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ítés területén, főleg a fokosatossáG és játékos

ság biztositáaára kell ügyelni# Például a da Погашу tatás okkor 

loss igazán eredményes, ha játékosan oldom a«g oat a feladatot, 

okkor loss valóban élmény a gyermek ásására. Előszűr vizuálisan 

oldjuk meg a feladatot. /Dikbdbbal madarat odújába, kutyát 

áljába, vonatot aa alagútba, egeret a lyukba stb./ A gyermek 

egyszerűen játszik, észre som veszi, hogy egy komoly, nem is 

olyan könnyű didaktikai fölad tot old nog, amikor a dal ogy ré - 

ősét hangosabban énekli, más részét magában. Igen lényeges a 

bújtatás módja. Eleinte olyan dalt alkalmasunk, amelyikben a 

sorok vágón szünet von. Uoyanla egy sort, vagyis ogy motívumot 

/ez a leggyakoribb/ bujtatunk, о ha a sor végén ott a szünet, 

akkor jő alkalom ez a váltásra, vtnyio intünk, hogy vége as ének

lésinek, jön a bújtatás. Ha ez már jól megy, okkor veszünk elő 

olyan dalokat,

vigyázni a jeladásra, mely később паи vizuális, hanem akusztikus 

lesz. Ha fakanálbábbal oldjuk

A hal Iá afeji

alyekben пХнсз szünet. Itt sokkol jobban kell

a feladatot, akkor a kettő együtt 

less jelen. Az első mot vusra, 4 lüktetésre énekelünk, a következő 

sorsa bújtutunk, ás ismételjük a bújtatást. Később válioztetjuk, 

nehezítjük. Amikor a fakanálbáb a lüktetésnek megfelelően négyet

koppont és állandóan, a bújtatásnál 1© szól a lüktotés, ez a

köze. Eredményes ebbőlformáéisák fejlesztésének egyik kitűnő 

a szempontból az olyan labdagyakorlat is, amikor pl. az első 

motívumnál átdobjuk, vagy elgurítjuk a labdát, a 2. motívumnál 

visszaadják a labdát, v# motívumként lesütik a labdát. Ez azért 

is jő megoldás, mert a gyermekek általában igi 

dóval való játékot. Igen jő formaéraékfejlesztő az a mód is, 

amikor egyes rltmuomotivuiokat kopogunk, vagy tapsolunk, a gyor-

szoretik a lob -
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adott motívumot ás valamilyen dallamot "alkot"тек visszaadja
hozzá 9

iaok^gemfc1 ii

X« hát* Országútól: nagy a hé /dal/
Magas «* mély felicanortetéoe oktáv, kvint 

távolságban*
Zh* К varog a hé /dal/

IX* hát* Sagas - moly éneklése tere távolságban /bábbal/ 
Itt a köcsög /mondóka/
Zh* Sár én többet nem kapálok /népdal/

Február hé*

III* hét* Itt a farsang, áll a bál /dal/
Lacm - gyorstáréо mondőkára, énekre.
ÖZáaccsokor összeállítása
ZH* Régi magyar táncdal /furulya/

IV* hét* Megemlékezés a farsangról
Laesu - gyorsjárás hangszerre 

A tanult tánco30kor eljátszása énekre. 
Zh* népdalok hallgatása lemezről*

I. hát* Rajta-rajta jő katonák /dal/

Oldalzáré lépés mondőkára /rugózással/ 
Zörejhangok felismerése* porcelán, Uvog, 
cserép*
Zh* A jé lovas katonának /dal/

Március hó*
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II« bét* Járjunk táncot /dal/

Qldalaárd lópás énekre«

Шхс1из 15« ünneplés©

3h* A jé l:vao katoiiának Дегпэг/

III« hát* Április 4« /dal/

Oldaladró lápás zenére.

Halk- hangos éneklésgyokorlás térben elhe

lyezett kéztartással«

2hl Honvéd áll a határ mentán /dal/

IV« hét* Türökbuza, fuszulyka, Дюпйбка/

Iámért mondókák, dalok ritmusának tapsolóoa, 

játéka ütőhangszereken.

Sh* Pörcoo pogácsa /dal/

Jnek-zene foftlalkosáoi vóslatmlnta

Kasaap u« óvoda 

március 16«

A foglalkozás helye* 

A foglalkozás ideje* 

Koresoport s 

A foglalkozás tárgya* 

A foglalkozás anyaga*

nagycsoport

ének-zene

Jon a tavass, négy a tál« Doltanitás« 

Hallásfejlesztős magas-moly énekkel*

1« Rltrnusér2Ók fejlesztése* egyenletes lük

tet c shoz Igazodó lépésekkel 

2« Hallásérsék fejlesztése* magas-mély ének

lés gyakorlásával« /tere, kvint/ 

beszélgetés, magyarázat, bemutatás, gyakor

lás«
mackó-kislány báb, mackó kép«

A foglalkozás feladata*

A foglalkozás módszerei*

A foglalkozás eszközei*
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X, Bevozetéoi
Zht Drum-brum Brúnó del eljátszása Hallásfej lesstés étaónynyuj-
bábbal. /mcokóbáb ©gy ok távval
mélyebben énekel, mint a kislány/ nek fel koll ismerniük a

magas-moly ellenpárt oktáv 

távolságban.

tánsal együtt, A gyermekek -

XX. FőráMBl
1. Beszélgetés a nedvéről, /hol ól, 

mit csinál a barlangban, ílmé - 

nyelk meghallgatása, Képszemlél- 

totós Дааскб/

A gy, eddig szerzett ismere
teinek ellenőrzése. laánye- 

ik meghallgat 'oával emocionális 

kapcsolat-torontóé as uj dal 
tanításához

A dalt helyes artikulálással 
adom elő.

2, A dal mintaszerű bemutatása

ügyelek arra, hogy a gy. is 

jól kinyitott szájjal éne - 

keljenek, közben javiton о 

hibákat, busáitok.

3. A dal gyakorlása
/

4. A dal eljátszása a gy. ötletei 
alapján

A gy. alkotó kezdeményezésének 

lehetőséget biztosítok.
A játékot addig játsszák, 
ómig élvezik.

A gyermek játókigónyének ki

elégítése. Visszahúzódó gyer-

5. Szabadon választott dalosjáték 

ismétlése.
mákot külön buzdítom.
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G. A daloojátékot magasabban 

ée mélyebben indítom

Magas -mély ellenpár gyakorlása 

tere és kvlnt távolságban

A képességfejlesztő gyakorlat Já

tékos megoldásával élményozerílságro 

törekszem. Később a Játékot csukott 

взжавв! folytatjuk.

7* Hegedűn magas, közepes éo 

mély hangokat Játszom. A 

gy-nek térben kell mutatni 

a tellett maga ságot. Hol 

szál a hegedűn, a padláson, 

vagy g pincében?

III. Befejezési

A foglolko ás 6lmányozerű, hangu

latos befejeséso.

йаскб brunaog c. dal élánek-

lése

3./ Ebéül ű^sEO&átíd.faIsJ t°k torvozése

A program előírása szerint ebbe a részbo kerülnek azok a szer

vezési feladatok, melyok nagy körültekintést, hosszabb élőké - 

születet igényelnek, amelyekre dátumokkal, elképzelésekkel 

körülhatárolt módon oda koll figyelni.

Ilyen feladatok a különböző kapcsclattartáooki

- vezető testületekkel /párt, tanács, KISS, népfront, stb./,

- az ávódát támogató üzemekkel,

- e szülői Munkaközösséggel•
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Itt lehet megtervezni a különböző értekezleteket, rendezvénye

ket, a gazdálkodásai kapcsol:too föladatokat*

A Caoportnapló "0. ofvezési föladatok" ciraoa biztosit helyet as 

egyéb felad;:tok megtervesésáré*

KU* 'gy kisosoport októberi
- "As ültözőssdkot, váltócipőt, tornafelszerelést összegyűjt 

teal" /U.i.j október 15*/

ervezési feledőtai

- "Megtartom az első szülői értekezletet /október £o-án/*"

• "Egyedges essközkószités a szertár részére /november 1./."

- "Váltótársamból családiéto atást végzünk S.L*, S*M*, Ií*Z.- 

nél"

- Stb*

A szervező munkát tartalmazó tervünk legyen rövid, konkrét* 

/Hely, idő, fölödet, a végrehajtásért felelős, közreműködők fel
tüntetésével*/
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A dolgozat az óvodai oktatás • nevelés torvoséeét kívánta elemző 

előbbrelépée lehetőségeit le vizsgálva, Sonsefoglalni.módon,

A tóma bonyolultsága* as összefüggések szezteágazáse u. 

a minden oldalú, hézagmentes kibontást#

engedte

Legfőbb indíték a megíráshoz as a társad Imi körülmény volt, mely

óvodapedagógiát napjainkban körülvésni# Es lel-as óvodn?jgyet,

kositő és egyben kényszerítő erővel hat mindazokra, akik о tcrglo- 

ton munkálkodnak. írsszük, hogy a 3-6 évesek intézményes nevoláee-

oktatésa torén felmutatható óriási eredmények mellett vannak le - 

maradásaink# в részben természetes, hissen es első magyar óvoda 

létrehozása még nincs másfél évszázados, a tömeges ós minőségében 

is jelentős óvodai pedagógiai munka pedig csupán évtizedekre te - 

kinthet vissza# Van teliét a lemaradásból behozni valónk, mindenek

előtt egy céltudatosabb, pontosabb, tervszerűbb pedagógiai ounlcá- 

val. Ennek elméleti, gyakorlati szükségességét és lohetéóge ségét, 

az összetevők számbevételét és a gyakorlati kivitelezést kívánta 

a dolgodat megmutatni, felhasználva az óvónőképzés és az óvodai 

gyakorlat tapasztalatait#

Tisztában vagyunk tezmásastenen azzal, hogy a célok, feladatok 

kitűzőse, lényegében a tervezés, bizonyos mértékig miniig elvont, 

fiktiv, de keresni kell, meg kell mutatni a legoptimálisabb, 

modellszerű kivitelezési lehetőségeket# Esőket majd a t-roodnini 

gyakorist, az óvodai konkrét munka csiszolja, élővé teszi# sért



- 194 •

isell, hogy a megvalósulás kohójában együtt lágyon az eszraóny, 

molyét logfóképpen a pod gógus képvisel, a tárgy /obboa az 

esőtbon a gyermek/, az eszközök és a tevékenységek.

A toivozéo csodálótoo emberi tevékenységi Szépségét - Kabarénkéval 

szólva - "a holnap öröme", varázsa adja, molyért egy mindennapi 

beteljesedésben igazán pedagógushoz méltó, felemelő munkálkodni*

• • • •
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Irodaion

• Sr# Ágoston G örgyt BevaláBOlmélet, Tankönyvkiadó Dp# 197o.

• Dr. Ágoston György» A pod; gégie£ alapfogalmai de о nevelési

célrendszer /Akadémiai Kiadó# Ep# 1976#/

- Ágoston György • На у Jóssof - Orosz Dándor i Méréaes módszerek a
pedagógiában /Tankönyv- 

kiadó# Bp. 1974./
- T. Aszódi íve, 3a. Vida U rio. Forrói К telin* Művészetre nevelés a

családban
/Kossuth kiadó, 1974./

„ Az állami oktatás helyzate és fejiesetésének föladatai /Kossuth Könyv
kiadó, 1972./

- As V. Nevelésügyi Kongresszus 3elöntése /Bp. 1971./
- nA szovjet óvodai novolési terv" /Doskolno© Vosspitanio - 1971A-2.

OFKM dokumentációs anyag. D 19.799#/

- Az oktatás tervezése /Tan lxaányok/ Ш1Е80 összeáll!tás/Tankünyvkiadó

Bp. I960./
• As óvodai nevelés programba /Tankönyvkiadó, Bp. 1971./
- Dr Bakkay Tibornó t Az óvodai ábrázolás és kézimunka BÓdese:tana

/Tankönyvkiadó, Bp. 1974,/
- Bauorná Bazta Gabriellát TorvszerUoég és kötotlenség

foglalkozásokon /А Magyar óvónőkép 6 Intése
tek Nevelés tudományi Közleményei - 1969./

- Bocsy Bertalan Sarolta* Azóvodai tostnoveldsi foglalkozások mód
szertana /Tankönyvkiadó, Bp. 1974./
A 3ÖVŐ órabéré /i ober eszmények a pedagógiában/ 
/ A pedagógia időszerű kérdései külföldön - 

Tankönyvkiadó, 1974./

irodalmi

- Bogdan Suchodolskit
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• Burohard Erzsébet i óvódoi matematikai foglalkozások /ö?I kiad. -197o

A korrekciós 1. osztályok nevelő-oktató munká

járól /Oktatási Minisztérium Kiad. - 1975./

Az oktató-nevelő játék /ölet és Tudomány,

1976. IV. 23./

- űr. Harsány! Ernő* Deter® nizmus* valószínűség* törvény /Аз

MSZMP Bács-Kiskun kegyei Bis* Oktatási lg. 

"Tájékoztató" kiadványa* 1973* 1* ez»/

Közös nevelési programtervezet az Európai 

Közösség szocialista pártjai számára /ОРКМ 

kiadvány 1975. D 31278. ez./

- Jerome S* Bruner* Az oktatás folyamata /Az oktatás folyamata/

A pedagógia idős erű kérdései külföldön.

- Tankönyvkiadó Bp* 1968./

Értékelmélet és neveléstudomány / mboressrae- 

nyek a pedagógiában - A pedagógia időszerű 

kérdései külföldön - Tankönyvkiadó, 1974./

- Dr. Kiss Tihamér: Az óvódéi gyermek rajzainak lélektani megvi

lágítása /А Magyarországi óvónőképző Intéze

tek eveiéstudományi Közleményei VI. kötet*

1968. 212-233 old./

A személyiség fejlődésének törvényszerűségei 

/Pedagógiai Ozoraié 1962* 6. sz*/

Iskolakutatáo Aöznevelés, 1974. 3o. sz./

Az óvodai tanterv tartalma és felépítése 

/Sleue rZiehung, 197o/4.sz. - OPKM dokumen

tációs anyag - D 19.653/

- Faragó László *

- Győri György*

- Installs t

- Karol Kotlowski*

- A.G. К valjov*

- Kozma Tamás*

- Kranz*
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- Kunos Andrásáé - Szemorey Andorne» Az óvodai testnevelés helysete,

értékelése és ajánlások /Tanulmányok as ifjúság 

testi neveléséről - 1975*/

Filozófia füzetek /Lenin Müvei 30* kötet/

- fcjublinszkaja* As uj tontervok as érinti iskolai munira, valamint

aa óvoda ás iskolo közötti folyamatosság 

/0РКМ - D 3o*299/

A nevelés oélelm lete mint nevelésfilozófiai prob

léma

/Tanulmányok a név* tud* köréből 1971* Akadémiai 

ki. dó Bp. 1972./

- Módszertani levél az óvoda és az ált* iskola közötti kapcsolatról

/Bp* 1972./

- Dr. hagy József* A kompenzáló beiskolázási modell /Akadémiai

Kiadó, Bp. 1974./

- Dr. Hagy Józsefi Iskolaolőkéssités és beiskolázás /Ak dániai

Kiadó, Bp. 1974./

- Dr. Nagy Sándor és Horváth Lajos* neveléselmélet /Tankönyvkiadó*

Bp. 1965./

-"Uovel&mmka az általános iskola 1-4 osztályában" /0Р1 - Tankönyv-

kiadó, Bp. 1969./

- "óvodapedagógiai Eyári Egyetem" 1972, 1973, 1974, 1975-ös anyaga

/Kecskeméti óvónőképző Intózet/

- Dz. L. líubinstein* Az általános pszichológia alapjai /Akadémiai

Ki dó, Bp. 1964./

ilotsorsok vallanak /Tankönyvkiadó, Bp. 1965./

- Dr. Voezkó József* Gyermek ás ifjúságvédelem /Tankönyvkiadó,

Bp. 1966./

- Lenin *

- Mihály Ottó*

« kodánát
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Cigánygyermekek es óvójában /ОМ« Toposa- 

talotol: a cigánygyermekek nevelésének és 

oktatásának köréből - Bp. 1975«/

A lenini ismeretelmélet és os óvodáskorú 

gyérei okok oktatásának és ártilmi nevelé

sének problémái /ОРКИ dokumentációs anyaga

- S 19*715«/

A ovöltsógl saint méghatároaásának módszer

tani elveiről /А nevelés problémáinak kuta

tási módeaeroi és tochn kaja - Bp* - Koazkva 

1973«/
Emberes .mények a pedagógiában

- Előszó■ /А podagógia időszorü kárdáoei 

külföldön - Tankönyvkiadó. Bp« 1974./

- űr Vincse Tibornál

- Záporoz: ее i

- Zrinszky Lászlói

- Zrinszky Lászlói

• • « * •




