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„ Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv,
minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle.
Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek
a közelében”

/ Rudolf Steiner/
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I. Témaválasztás

1. Az egészséges életmódra nevelés
A gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése, az egészséges
életmód szokásainak megismertetése és kialakítása a mentálhigiénés,
szociális és testi nevelés eszközeivel, az óvodai nevelés egyik
legfontosabb feladata. Gondozási, prevenciós és korrekciós
tevékenység ellátása a családdal való együttműködésben, illetve a
családi nevelés kiegészítéseként.
Óvodánkban kiemelt jelentőségű az egészséges életmód és életvitel
megalapozása.
Az egészség definíciójához igazodva ez testi, lelki és szociális jólét
együttes meglétét kívánja, ezért az egészségnevelés az óvodai élet
minden mozzanatában jelen van, a nevelési folyamat egészét áthatja.

II. Előzmények
Az óvodai nevelésünk egyik alapfeladata az óvodás gyermekek testi és lelki
szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: az egészséges életmód alakítása, az
érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés
megvalósítása. Az egészséges életstílus kialakításához elengedhetetlen a
testi és lelki önismeret. Az általánosságban megfogalmazott tanácsok és
különböző módszerek nem követhetők mindenkinek egyforma módon, hiszen
minden ember más. Ezért meg kell ismernünk saját szervezetünket, meg kell
találnunk a számunkra legmegfelelőbb étrendet, testmozgást, sportot.
Figyelnünk kell testünk reakcióit és válaszait, lelkünk jelzéseit. Nem feltétlenül
a kalóriák számolgatásától, az esztelen futástól vagy a vitamintablettáktól
leszünk fittebbek és egészségesebbek, hiszen a felszabadult és
kiegyensúlyozott életet csak úgy érhetjük el és tarthatjuk fenn hosszú távon,
ha mindezt jó érzéssel és fesztelenül tesszük.
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Mindezek felismerését már óvodáskorban tudatosítjuk az óvodáskorú
gyermekek tudatában.

1. Az egészséges életmód kialakításának feltételei
A tárgyi feltételek folyamatos bővítése mellett nagy fontosságú a
személyi feltételek biztosítása is programunk megvalósításához.
A nap minden pillanatában igyekszünk megfelelni a helyzetünkből
adódó modell-szerepnek. Odafigyelünk személyi higiéniánkra,
esztétikus megjelenésünkre, egészséges életvitelünkre és sportos
magatartásunkra.
Fontosnak tartjuk ezeknek az értékeknek a közvetítését a szülők felé is,
hiszen közösen hatunk a gyermekekre, ezért jó, ha egységes felfogás
tükröződik bennünk.

III. Célunk, alapelvünk
A kisgyermek a felnőttektől függő, érzékeny, fejlődő személyiség. Önálló
indivídum, egyénenként változó testi, lelki szükségletekkel. Gyermekközpontú
nevelésünk ezek kielégítésére, a gyermeki személyiség legteljesebb
kibontakoztatására irányul.
Testben és lélekben egészséges, boldog, kiegyensúlyozott gyermek az, aki
harmóniában van környezetével és önmagával.
Az egészség definíciójához igazodva ez testi, lelki és szociális jólét együttes
meglétét kívánja, ezért az egészségnevelés az óvodai élet minden
mozzanatában jelen van, a nevelési folyamat egészét áthatja.

a.) Egészséges lesz testileg, ha
-

Életmódja egészséges, mert az őt irányító felnőttek erre különös
gondot fordítanak,

-

Sokat, kedvére mozoghat, mert a mozgás lételeme,

-

Edzett, motorikusan fejlett, mert kipróbálhatja magát és hogy
mire képes.
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b.) Egészséges lesz lelkileg, ha
-

Bízik önmagában, mert mi is bízunk benne,

-

Elfogad másokat, mert Őt is elfogadják,

-

Tudja, hogy segíteni jó, mert Őt is segítették,

-

Képes szeretetre, mert Őt is szeretik,

-

Vállalja cselekedeteit, mert igazságérzete úgy kívánja,

-

Érzelmileg kötődik szülőföldjéhez, nemzetéhez, mert jó tartozni
valahová

c.) Egészséges lesz szellemileg, ha
-

Kezdeményező, tevékeny, mert módja van próbálkozni,

-

Óvja, védi környezetét, mert tudja, hogy az élet minden formája
érték,

-

Könnyen kommunikál, gondolatait mások számára érthetően
fogalmazza meg, mert anyanyelvén szívesen, gazdag
szókinccsel beszél,

-

Önálló véleménye van, mert mindig meghallgatják,

-

Eligazodik a világ dolgaiban, mert értelmes szabályok között él.

d.) Az óvoda szeretetteljes, empatikus, elfogadó, bizalmat sugárzó légkörében
szükségletei kielégülnek, ezáltal gyermeki személyisége sokoldalúan
fejlődik.
Tudjuk, hogy a gyermek szociális lény.
Társadalmi közeg nélkül, társak nélkül nem válhat személyiséggé.
A gyermek fejlődésére nagy hatással van a vele foglalkozó felnőtt
személyes példája, pozitív egyénisége, kisugárzása.

e.) Cél:
Gyermekeink legyenek derűsek, forduljanak bizalommal a felnőttekhez,
őrizzék sokáig őszinte mosolyukat, szeretettel közeledjenek társaik felé.
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IV. Az egészséges életmódra nevelés feladatai

1. Az egészséges életmód alakítása
A kisgyermek egészségéért a család mellett az óvodánk is felelősséggel
tartozik. Ahhoz, hogy jól átgondolt, jól megszervezett és eredményes
egészségnevelő munkát tudjunk végezni, elsősorban a felnőttek –
óvodapedagógusok és segítőik – egészségtudományi, egészségvédelmi
szemléletének fejlesztésére van szükség, másodsorban pedig megfelelő
motívumok fejlesztésével a korszerű megelőzés, a prevenció a feladatunk.
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének
alakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvodai
egészségnevelés háttere a család. A gyermek számára a szülők, valamint
a közvetlen környezet jelenti a modellt.
A gyermek testi fejlődésének elősegítése, az egészséges életmód, a
testápolás, az étkezés, az öltözködés szokásainak kialakítása, a
betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés alapvető feladatunk.
Nagyon fontos a családokkal történő együttműködés, a családok
szemléletváltásának segítése, az egészséges és természetes szokás
alakításának terén. A követendő minta szempontjából kiemelt jelentőségű
óvodapedagógusaink egészségnevelő munkája, benne az egészségügyi
szűrővizsgálatokkal, mint gerinc-, lúdtalp-, hallás- és látásvizsgálat,
valamint fogászati szűrés.
A kialakítandó szokások, a pedagógiai intézkedések megfelelnek a
gyermek korának, testi, szellemi és lelki sajátosságainak, igazodnak a
gyermeki személyiséghez. Keressük a helyes arányokat az elégséges és
szükséges segítségnyújtás között. A tevékenységekbe való bevonás
elősegíti a gyermek önálló véleményalkotását és döntési képességeinek
fejlődését, ezzel közvetett módon az iskolai beilleszkedést.
A sajátos nevelési igényű gyermekek gondozási feladataiban a
gyógypedagógiai asszisztens egyénre szabott segítséget nyújt.
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Megfelelő szakembereket vonunk be (gyermekorvos, védőnő,
pszichológus, gyógytestnevelő) a speciális gondozó, prevenciós és
korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátásába.

2. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek el a szabad
levegőn. A napfény, a levegő, az eső is edzi, erősíti őket. Természetesen
az időjárásnak megfelelő ruházatra van szükség kint az udvaron és bent
az épületben. Az udvaron nemcsak játszani, étkezni, de nagyon
sokféleképpen tevékenykedni lehet.
Télen a szánkózás, csúszkálás, a hóval való játék ugyanazt az örömet
jelenti, mint a nyári fürdőzés.
Az egészséges életmódra nevelés nemcsak az óvoda épületének és
udvarának célszerű hasznosítását jelenti, hanem gyakori sétákat,
kirándulásokat a szabad természetben, a közeli játszótereken, nagyobb
füves réteken, erdőkben.
A természet szépségeinek élvezete, a szabad természetben való játék
öröme, a mozgás szabadsága, a mozgást követő pihenés és nyugalom, a
legbiztosabban vezeti el a gyermeket a természet szeretetéhez.

3. Alapvető feladataink
a.) A gondozás elsődleges feladatunk. A család ez irányú
tevékenységének óvodai folytatása, kiegészítése ill. pótlása aktív
segítségadással, a feltételek megteremtésével és a fokozatos
önállósodásra neveléssel.
Mindezt szorosan együttműködve végezzük a szülőkkel.
A személyi higiéniával kapcsolatos tevékenységeket azon túl, hogy
szokássá alakítjuk, jelentőségét a gyermekek életkorának
megfelelően tudatosítjuk is. A gondozási tevékenységek
elvégzéséhez és elsajátításához az egész nap során elegendő időt
biztosítunk.

8

b.) A gyermek egészséges fejlődéséhez, növekedéséhez
nélkülözhetetlen a rendszeres, nyugodt és kultúrált körülmények
között zajló étkezés, mely az egészséges étrenden alapul.
A kultúrált étkezés szokásait gondosan és esztétikusan
megszervezett körülmények között, személyes példaadással és
állandó odafigyeléssel, segítségnyújtással, derűs légkörben alakítjuk.
c.) Az óvodáskorú gyermekek fokozott alvásigényét a napközbeni
pihenés pozitív élettani hatását szem előtt tartva biztosítjuk,
Óvodásaink számára a napi egy-két órás pihenés, alvás lehetőségét
nyugodt, családias légkörben teremtjük meg.

V. Az egészséges életmódra nevelés kapcsolata a többi nevelési
területtel
Az egészséges életmódra nevelés komplex, összetett hatást gyakorol a
gyermekek testi, mentálhigiénés és szociális fejlődésére és természetes
egységet alkot az óvodai nevelés többi területével.
-

Erkölcsi neveléssel (tolerancia, empátia)

-

Értelmi neveléssel (gondolkodás, kombinációs és szervező
képesség)

-

Érzelmi, akarati neveléssel (kitartás, csapatszellem)

-

Esztétikai neveléssel (ritmus, mozgásharmónia)

IV. Az egészséges életmódra nevelés helyszínei
-

Csoportszoba

-

Óvoda udvara

-

Szabadidőpark

-

Kurca, Kórógy tó, Tisza környéke
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-

Egészségház

-

Iskola tornaterme

-

Uszoda

-

A település utcái

VII. Mérföldkövek
-

Őszi, téli időszakban a szabadban szervezett mozgásos
tevékenységek lebonyolítása (avargyűjtés, káposztaszedés,
káposztasavanyítás, almasütés, korcsolyázás, lékvágás,
horgászás, halfeldolgozás, sárdagasztás)

-

Étkezési kultúra újítása

-

Természet -társadalom-ember foglalkozásokba beépítjük az
egészségmegőrzés témáit folyamatosan

-

„Szegvár a vizek falva” projekt – az egészséges életmódra
nevelés területeivel ötvözve (mozgás, öltözködés, egészséges
táplálkozás)

-

A víz világnapján védő segíti a rendezvényt (testápolás)

-

Az öltözködési kultúra javítása

10

VIII. Az egészséges életmód kompetencia tevékenységei,
mozzanatai, főbb állomásai”

Mozgás
1) A témahéten sorra kerülő káposztaszedés remek alkalmat adott a hűvös
időben szabadban történő erősítő mozgásra. Káposztaszedés, ládázás.
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2) Az őszi, téli időszakban szervezett mozgásos tevékenységeket végeztünk. Az
őszi tevékenységekhez hozzátartozik az óvoda udvarán lévő fákról lehullott
levelek összegyűjtése és annak megsemmisítése. Avarégetés.

3) A téli havazás beköszöntével a gyermekek szívesen szánkóznak a friss
havon. A jégen csúszkálással egyensúlyérzékük fejlődik.

4) Településünkön található szabadvizek lehetőséget adnak a kedvelt
sporthorgászatra. A horgászhelyek megközelítése gyalog történik, amely a
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friss levegőn való tartózkodást mozgalmasabbá teszi. Az eredményes
horgászás pozitív élményként hat a gyerekekre.

5) A Kórógy-tó partján található Szabadidőparkban fogó-, futó-, ügyességi
játékokat játszottunk a téli napsütésben.
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Étkezési kultúra fejlesztése


Óvoda udvarunkban több diófa áll, amelynek termését folyamatosan
fogyasztják a gyerekek. Amikor minden dió megérik, diószüretet tartunk, majd
folyamatosan törjük a diókat. Később finom sütemények készülnek belőle. Az
egészséges táplálkozás kialakítása mellett fontos, hogy a gyermekek
megismerkedjenek a hagyományos helyi ízekkel is. Jelesnap keretében
gulyáslevest főztünk csipedett tésztával és diós hajtogatottat sütöttünk.



Megismerkedtünk a gyümölcsök télire való tartósításával is. A befőtt eltevés
mellett aszalással is tartósítottunk almát és szilvát.



Kedvelt csemege a gyermekek körében a sült tök, amely nagyon egészséges
számunkra. A „Tök jó nap”-on tököt és tökmagot is sütöttünk. Héjából
töklámpás készült.



A téli időszakban fontos c vitaminforrás a savanyú káposzta, amely még
finomabb, ha mi magunk készítjük el.
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Az egészséges táplálkozáshoz szükség van sok gyümölcs elfogyasztására is.
Nemcsak nyersen, de befőttként és aszalt formában is szívesen fogyasztják a
gyerekeke. A Mikulást sültalmával vártuk, amelyet szintén mi magunk
készítettünk, régi hagyományos recept szerint.



Pajkó Zsolt a Forrai Máté Általános Iskola Igazgatója, a Szegedi Vízimentő
Szakszolgálat alapító tagja előadást tartott, melynek témája „Éltető elemünk a
víz”.
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A gyermekek által kifogott halat közösen megtisztítottuk, megsütöttük és jó
étvággyal elfogyasztottuk.

Öltözködés


Mindennapi tevékenységeinkhez megfelelő ruházat szükséges. A szabadban
végzett tevékenységnél mindig figyelembe vesszük az akkori időjárást – szél –
hőmérséklet – eső-hó – és ennek megfelelő réteges ruházatot vesznek fel a
gyerekek.
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Rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek megfelelő öltözködését,
egészségi állapotát a védőnő is, aki rövid előadást tartott az óvodások és óvó
nénik számára.



2010. április 23-án került megrendezésre a „Védd a környezetet” című jeles
nap, melynek keretében a gyermekek megismerkedhettek a környezetünk
megóvásával, szelektív hulladékok elhelyezésével, a bio ételek
alapanyagainak termesztésével és az egészséges táplálkozás alapjaival.
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A gyermekek gyümölcssalátát készítettek, amelyet el is fogyasztottak. Ebédre
magas fehérje tartalmú halat ehettek, desszertként pedig mákos kukoricamálé
került a megterített asztalra.
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2010. május 19-én ismét megrendezésre került a „Kihívás Napja” elnevezésű
sportnap óvodánkban. A rendezvényen minden gyermek részt vett. Különböző
mozgásos játékokban próbálhatták ki gyorsaságukat, ügyességüket,
erőnlétüket. A sportos nap lezárásaként közösen, zenére tornáztunk az óvoda
zsibongójában.
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IX. Fenntarthatóság folyamata
Az

egészséges

felértékelődött,

életmódra
fontossága

nevelés

a

2009/2010

hosszú

távon

óvodai

meghatározta

életünkben
a

szegvári

nagycsoportos gyermekek önmaguk által kialakított életstílusát, melyet a
jövőben jól lehet alkalmazni minden korosztályban.
Az egészséges életmód innovációs fejlesztésünk , -mely az egész óvodai
nevelésünket átszőtte-, épített a gyermeki játék, mozgás és az érzelmi,
erkölcsi nevelés egységére. A gyermekek számára minden megvalósult
program élettapasztalat és élményszerzési lehetőség forrását nyújtotta.
A kompetencia alapú fejlesztés új alapot kínált a megvalósító pedagógusok
számára az attitűd váltásra, a szemlélet váltásra. Hisszük , hogy új utak
keresése, pedagógiai megújulás e nélkül elképzelhetetlen.
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IX. Irodalomjegyzék

1. Tevékenységközpontú helyi óvodai nevelési program HOP
2. Óvodai nevelés kompetencia területek - Elméleti alapvetések
3. Dr Krizsaneczné Németh Edit : Játékos gyermektorna
4. Dr. Kolozsváry Judit: Más gyerek, más szülő, más pedagógus
5. Paksi Borbála, Felviczi Katalin, Smidth Andrea :Prevenciós/egészségfejlesztési
tevékenység a közoktatásban
6. Baróczi Ilona: Egészség fejlesztés -Alapismeretek pedagógusok számára
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Véget ért az óvodai nevelés a Nyitnikék csoportban -Kezdődik az iskola
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