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Mi hívta létre a programot?
Jövőképünk:

„Hátrányból előnyt kovácsolni….”

Óvodánk olyan földrajzi adottságokkal rendelkezik, amit nem lehetett és nem 
akartunk figyelmen kívül hagyni. a Zöld óvoda utat járva célunk volt olyan 
programmal dolgozni, amely a természet közelségére, az abból áradó 
nyugalomra, a természet szépségeinek felfedezésére, megismerésére épít. 



2017-től a Rousseau-i Természetelvű Óvodai Nevelési Program 
alapján neveljük, fejlesztjük a hozzánk járó gyermekeket.

- Ettől az időtől kezdve „belsőleg”-mint gyakorlatban, és 
„külsőleg” is új arculattal, elvekkel dolgozunk. Közelebb hoztuk a 
természetet, és mi magunk is közelebb kerültünk a természethez, 
a gyermekeink egyéni természetéhez. :

„ Szeressétek a gyermekkort, járuljatok hozzá a 
játékaihoz, kedvteléseihez, szeretetre méltó 
ösztönéletéhez. Van –e köztetek, aki nem kívánta 
néha vissza azt a kort, amikor a nevetés mindig az 
ajkunkon, és amikor a lélekben mindig béke honol?”

Rousseau



Óvodánk eszközrendszerének 
„Rousseauivá” tétele:

� Kisebb helységből öltöző szobákat tudtunk kialakítani, ahol 
van elég hely a gumicsizmák, esőköpenyek, túrázáshoz 
szükséges eszközök elhelyezésére 

� A folyosó a szabad mozgás megteremtéséhez az épületen 
belül nyújt számtalan lehetőséget: homokozó, vizes edény, 
mászó galéria, mászókötél, hinta, trambulin áll a gyermekek 
rendelkezésére a nap bármely szakában.

� A gyermekmosdó nagy mérete lehetővé teszi a nedves ruhák 
szárítását is. 

� A csoportszobák teljes átalakításon estek át.



Csoportszobák:

- Erdész-ház hangulat
- Nagymamáink bútorai
- Természetes anyagok, harmónia
- Nyugalom



Folyosóink: Mozgás lehetőségének megteremtése 
kinn és benn

• Mászófal
• Taktilis érzékelő pálya
• Nyugalom hinta
• Mászókötél
• Csúszda
• Homokozó
• Céldadobó kosarak – kosárlabda
• Hintaló
• Népi gyermekjátékok



Ahhoz hogy a program jól működjön, természetesen egyéb eszközök 
is szükségesek. Az óvoda igyekszik minél több eszközt a gyermekek 
számára biztosítani, de célunk az is, hogy a szülők is minél inkább 
vegyenek részt az óvoda mindennapjaiban, életében

Az óvoda által biztosított eszközök: A szülők által biztosított eszközök:

-nagyítók - évszaknak megfelelő réteges öltözködés

-bogárnézők - „játszó ruhák”

-mikroszkópok - gumicsizma

-kincs gyűjtő tarisznyák - esőköpeny

-kísérletezéshez szükséges eszközök - projektekhez otthoni gyűjtőmunka

-hagyományos vizuális technikák eszközei -gyümölcsök, zöldségek az egészséges
étkezéshez

-gyermek méretű kerti szerszámok - újra használható „hulladékok”

-távcső



Tervezés a Rousseaui módszer 

alapján:

Mottónk: 

„Tegyétek növendéketeket figyelmessé a 
természet jelenségei iránt, s akkor csakhamar 
kíváncsivá fogjátok tenni! Mialatt azonban 
tápláljátok kíváncsiságát, soha ne siessetek 
kielégíteni! Adjátok keze ügyébe a kérdéseket, 
és hagyjátok, hadd oldja meg ő maga! Ne azért 
tegyen szert tudásra, mert ti megmondtátok 
neki, hanem azért, mert magától megértette: 
ne tanulja a tudományt, hanem találja fel. Ha 
csak egyszer is tekintéllyel helyettesítitek a 
gondolatot elméjében, nem fog többé 
gondolkodni, mások véleményének játékszerévé 
válik mindörökre.!”  

Rousseau



Készségeket, Képességeket, 
kompetenciákat fejlesztünk

� FELMÉRÉS

� adott csoport igényének, fejlettségi szintjéhez 
mérten, hozzárendeljük a HELYSZÍNT, ahol az 
adott képesség a leghatékonyabban fejleszthető 
természeti és földrajzi adottságából eredően

� KÉPESSÉGET LEGINKÁBB FEJLESZTŐ JÁTÉKOK, 
LEHETŐSÉGEK, TEVÉKENYSÉGEK

� ÉVSZAKNAK MEGFELELŐ TÉMA-KÖNTÖSBEN. 



,,Óvodás korban a gyermek csak a jelennek él. Képességei és 
vágya egyensúlyban állnak egymással. E harmóniát meg kell 

őrizni, mert ekkor tökéletesedik az érzékelés, és a gyermek a 
saját érzékelhető világával ismerkedik meg, melynek 

középpontja önmaga. Szabadon mozoghat, hogy tapasztalása 

útján felfedezze környezetét, és az abban érvényesülő 

szabályokat.”

Rousseau

A nevelés az óvoda belső és külső környezete által adott 
spontán helyzetek kihasználásával történik, ezen helyzetek, 
tárgyak, természeti jelenségek, élő környezet adta kincsek 
felkeltve a gyermekek érdeklődését, motiválják arra, hogy 
kielégítsék kíváncsiságukat. 

Cél: a tevékenykedésre motivált, kreatív természetközeli 
emberpalánta boldogulásának megalapozása



A tevékenységi formák éves tervezése



A témahét pedagógiai terve



Heti tervezés



Napi tervezés



Heti reflexió



Játszunk és fejlődjünk a természet 
kincseivel: � - Játékok csak természetes anyagokból!

� - Készítsd magad!

� - Keress, kutass, fedezd fel, Ismerd meg!

� - Szabad játékból kezdeményezett tanulás 



Külső helyszíneink:
Óvodánk körüli park- Gesztenyés Park:

Almári szántó:

Berva Patak: 

Kőörlő:

Kiserdő:

Felsőtárkányi Tó és Sziklaforrás:



A Rousseaui csoportban dolgozó 

óvodapedagógusok munkaideje:

� A program alkalmazása a gyakorlatban egy másfajta 
gondolkodásmódot kellett, hogy eredményezzen. Mivel nagyon sok 
programunk, mindennapi tevékenységünk a szabadban történik, az 
óvodapedagógusok munka idejét ennek megfelelően kellett 
beállítanunk. A lépcsőzetes munkaidő mellett döntöttünk, 
figyelembe véve, hogy az átfedési időre kell helyeznünk a 
hangsúlyt. A délelőtti műszakok rövidebbek, a délutánosok 
hosszabbak, de egy hónapra lebontva a kötelező óraszám a törvény 
adta előírásnak megfelel: 

� A héten délelőtt:7.00-13.00 (6)

� A héten délután: 9.00-16.00 (7)

� B héten délelőtt:7.30-13.00 (5.5)

� B héten délután: 9.00-16.30 (7.5)

� Péntek délelőtt: 7.00-13.00 (6)

� Péntek délután: 10.30-16.30 (6)

6+7+5.5+7.5+6= 32



A Rousseaui programmal dolgozó 

pedagógusok legfontosabb attitűdjei, 

kompetenciái:

� - Innovatívok, nyitottak az újra, ismeretlenre.

� - Kreativitás folyamatosan jelen van a 
mindennapjaikban, képesek minden nap megújulni.

� - Lelkesek, önmaguk is élményként élik meg a minden 
nap változó természetet szépségeit, képesek arra 
rácsodálkozni. 

� - Tudatosan fejlődni képesek: A tantárgy specifikus 
tudásukat,  és általános ismereteiket folyamatosan 
bővítik

� - Elhivatottak az óvodapedagógia iránt 



Életképek



Köszönöm a figyelmet!


