
Bemutatkozás

Újkígyós Békéscsabától 15 km-re Gyulától 20 km-re található 5400 fős kisváros, bár fejlődő tendenciát 
mutat a gyermeklétszám csökkenése itt is tapasztalható.

A város vezetése 2010-ben pályázott egy 24 férőhelyes bölcsőde épületére, majd 2011-ben egy 140 főt 
befogadó óvoda építésének megvalósítására.

A bölcsőde épületét 2013. szeptember 1–én az óvoda épületét pedig 2014. szeptember 1–én adták át. Ma Újkí-
gyóson 8 óvodai csoportban 138 óvodás gyermeket látunk el két telephelyen. A két óvoda a város két régiójának 
központjában, egymástól távol helyezkedik el. Óvodánk és tagóvodánk speciális lehetőségeit a település ember-
közeli léptéke adja. Az emberek ismerik egymást, ebből adódik, hogy a családi nevelés és az óvodai nevelés szin-
te egymás előtt zajlik, ami valóban kihívást jelent a pozitív példa és életvitel közvetítésére a gyermekek számára. 

Adottságaink közé tartoznak a jól felszerelt óvodaudvaraink, ahol vég-
telen lehetőség nyílik napi szinten a mozgásos tevékenységek kiélésére. 
A mozgás, mint az értelmi képességek fejlesztését serkentő értékes el-
foglaltság komoly szerepet kap a programunkban. A mozgásos játékok, 
kirándulások, túrák szervezésével a kitartás, az önkontroll, az alkalmaz-
kodóképesség, azaz a jó szociális magatartás alapjait építjük, mely nem-
csak az egészség megőrzését, hanem a gyermekek értelmi fejlesztését is 
szolgálja 2-5-7 éves korban.

Annak tudatában, hogy hatékony nevelőmunkát elsősorban szemé-
lyes példamutatással tudunk elérni, ezért mindent a személyes élmény 
nyújtásával és a közösségben történő együttes átéléssel mélyítünk el. 
Ezt a célt segíti, szolgálja az Életrevaló metálpedagógiai folyamat 
alapjait feltáró továbbképzés is, melyen a nevelőtestület minden tagja 
aktívan részt vett.

A Nevelési Program célja, amely a 7 szokás megismertetésével és a mindennapi gyakorlati tevékeny-
ségünkben is használható ötletekkel, a napi nevelőmunkában folyamatosan és fokozatosan beépítve 
gazdagítja a nevelőket és ez által, a reá bízott gyermekeket személyiségük kibontakoztatásában és fej-
lesztésében.

Az első alkalommal sok olyan fogalmat elevenítettünk fel, amelyeket eddig is ismertünk, de jó volt újratanul-
ni, felidézni emlékezetünkben, de voltak számunkra 
ismeretlen fogalmak is, amelyek a rácsodálkozás él-
ményével hatottak ránk, a 7 szokással való ismerke-
dés, hogy milyen egyszerű fogalmak és mégis milyen 
nehezek. Egyszerűek, mert a mindennapjainkban is 
próbálunk felelősségteljes életet élni, tervezni, a te-
endőinket is rangsorolni, de így együtt látni, hallani, 
hogy a függésből hogyan is lehet függetlenedni, vagy 
a szokásként emlegetett „gondolkodj nyer-nyerben” 
a kreatív együtt dolgozás, a gyermekekkel, munka-
társakkal való együttműködés hangsúlyos megvaló-
sítása nagyon nagy hatást gyakorolt ránk, óvónőkre.
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A Születésnapi tábla a 7. szokáshoz

A pozitív megerősítést és a gyermekek jó erényeinek  
alapozását, gyakorlását szolgálja ez a tábla



Fő törekvésünk nem az egyén érdekeinek 
mindenáron valómegvalósítása, hanem a kö-
zösség és az egyéni különbségekben rejlő le-
hetőségek, értékek felismerésének felfedezé-
sének és kihasználásának módszerében rejlik. 
Úgy véljük, ez biztosítja az intézményünk 
szakmai előre haladását és sikeresebb műkö-
dését egyben a ránk bízottak testi, szellemi, 
lelki fejlődését.

Nem utolsó sorban azt, hogy tudatosan fi-
gyeljünk az egyensúlyteremtésre a testi-lelki 
egészség feltételeit felismerve, teremtsük meg 
magunkban, a személyes fejlődés lehetősége-
inek útjait és szokássá alakítását, így együtt 
hallani ezekről a szokásokról a rácsodálkozás 
elemi erejével hatott ránk.

Sokszínű, érdekes volt az egész továbbképzés. Az elméleti rész is tele volt érdekes és figye-
lemfelkeltő rövid filmekkel, amit közösen megbeszéltünk a vetítés után. A gyakorlati ötletek, 
és a közös játékok voltak azok, melyeket a mindennapi életben, a munkánk során a gyakorlat-
ban használhatunk, ötleteket meríthetünk belőlük. 

A 7 szokással való ismerkedés után az elmélyítési folyamat része volt az is, hogy minden szo-
kásnál igyekeztünk meghatározni az erősségeinket és a fejlesztendő területeinket. A tovább-
képzést követően az óvodán belül megalakult 7 szokás munkacsoport 3-4 fővel a tagóvodában 
egy csoport és a székhely óvodában három csoporttal. A munkacsoport tagjai sokkal jobban 
megismerték egymás munkáját, rendszeresen látogatják a foglalkozásokat, jobban figyelnek 
és dicsérik társaikat, jobb a munkakapcsolat és a közösségi szellem a munkatársak között. Az 
óvónők szívesen adnak ötleteket egymásnak a 7 szokás gyakorlati megvalósításához, nyíltan 
merik dicsérni egymás munkáját, és a kapott ötleteket át és továbbgondolva változatos dekorá-
ciókat készítenek minden csoportban, amelyet a gyerekekkel közösen használnak.

A „Csupa - szív Maci” amely a gyermekek feszültségét oldja, 
feltölti szeretettel és segít a jó tulajdonságaik megerősítésében. 

Állj meg egy pillanatra és gondolkozz döntésed előtt!

Az az igény, hogy eredményes szokássá váljon, ez a 7 szokás jobban oda kell, figyeljünk a napi teendőinkre, és önma-
gunkra. Kellő nyitottsággal és látó – halló - érző hozzáállással talán eredményesebbé válhat a mindennapi munkánk, a 
gyermekekkel való napi kapcsolatunk az óvodában és az élet számos területén is.
Nagyon hálásak vagyunk, hogy részt vehettünk ezen a továbbképzésen és megismerkedhettünk a „Kulcs egy jobb élet-
hez” projekttel, melyet mindenkinek jó szívvel ajánlunk.



A hét szokás mindennapi gyakorlati megvalósításához a Bandó mondókát mondogatjuk naponta:

„Hogyha szeretsz, rám figyelsz,

Hogyha szeretsz, átölelsz,

Hogyha szeretsz, súgva szólsz.

Szeress hát és rám figyelj

Szeress hát és átölelj,

Szeress hát és súgva szólj,

Szeress hát és átkarolj!”

A következő képeken a 7 szokást mutatjuk be 


