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20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról 

- „A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a 
nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben 
minden gyermek részesüljön a teljes testi-
lelki jóllétét, egészségét, egészségi 
állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-
oktatási intézmény mindennapjaiban 
rendszerszerűen működő egészségfejlesztő 
tevékenységekben.” (128. (1) bekezdés)  

Az óvodai nevelés országos alapprogramja 363/2012. 
(XII.17.) Kormány rendelet (1. melléklet) 

- Az óvodai nevelés általános feladatai - az 
egészséges életmód alakítása  



 

Az egészségre nevelés napi szinten jelen van: 

 - az óvoda, a csoport életében, a nevelés minden 
területén, az élményalapú tapasztalatokra épülő 
tanulásban.  

Feladatunk: 

 - ugyanazon elvárások következetes betartása,  

 - egységes pedagógiai szemlélet, értékközvetítés, 

 - mintaadás minden dolgozó részéről.  

Cél: 

 A gyermekek „testi-lelki jóllétének”, egész-
ségének fenntartása.  



Az anyanyelvi-,  

értelmi  

fejlesztés és  

nevelés  

megvalósítása 

Az érzelmi,  

az erkölcsi és  

a közösségi nevelés 

Egészséges  

életmód  

alakítása 

Tevékenységi  

formák 

GYERMEK 



Környezettudatos                        Egészségmegőrzés 
magatartás alapozása                 szokásainak alakítása, 
fenntarthatóságra nevelés          egészséges életvitel 
Energiatakarékosság 
Vegyszermentes testápolási szerek 
 
Természetes anyagok  
 
Tudatos vásárló 
Folyadékfogyasztás 
Kiskert gondozás 
Gazdálkodó életmód- néphagyomány  
 
Természeti és társadalmi (helyi) környezet  
 
 
Természetes anyagok – újrahasznosítás – 

légcsere (páratartalom, légfrissítés) – 
természetes és mesterséges világítás – 
tisztítószerek – az udvar állapota 

 

Testápolás, higiénia  
 
 
Öltözködés 
 
 
Étkezés 
 
 
Mozgás (mozgásigény, mozgásfejlődés), 

egészségvédelem (edzés, óvás, 
megőrzés) 

 
 
Egészséges, biztonságos környezet 
 
 

 



A tevékenységben megvalósuló tanulás 
Fenntarthatóságra nevelés 
Jeles zöld napok, néphagyományok, 
külső helyszíneken szervezett 

foglalkozások:  
Közvetlen környezet: épített (építészeti 

örökségek, alkotások, skanzen) és 
természeti (park, patak, arborétum) 

Tágabb környezet (erdei óvoda, madarász 
ovi)  

Érzékelő barlang 
Szelektív hulladékgyűjtés 
Növény és állatgondozás (óvodakert, belső 

terek, madáretetés, madáritatás, 
akvárium, terrárium stb.) 

 
Néphagyomány- és anyanyelvápolás 
Szülőföldhöz kötődés, hazaszeretet 
Multikulturális értékek 
 
Népi zenei kultúránk ápolása 
Szülőföldhöz kötődés, hazaszeretet 
Multikulturális értékek 
 
 
 

Tevékenységi formák 
 
 
 
 
 
Külső világ tevékeny megismerése 

matematikai tapasztalatok nyújtásával 
 
 
 
 
 
 
 
Verselés, mesélés 
 
 
 
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 
 
 
 



A tevékenységben megvalósuló tanulás 

Fenntarthatóságra nevelés 

Természetes anyagok és természetes 
festőanyagok 

Újrahasznosítás 

Népművészeti és képzőművészeti 

örökségeink  

 

Zöld játékok (szenzitív játék, drámajáték, 
mozgásos)  - séták, kirándulások, erdei 
óvoda és minden szabadban töltött idő 

 

Kerti munka - növénygondozás, 
(veteményes, gyógy- és 
fűszernövénykert, virágoskert - 
lepkekert), állatgondozás  

Komposztálás 

A csoportszoba és az udvar rendje 

Tevékenységi formák 

 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 

 

 

Mozgás 

 

 

 

 

 

Munkajellegű tevékenységek 

 

 

 

 



Étkezés – egészséges táplálkozás 



Étkezés – egészséges táplálkozás 



Étkezés – egészséges táplálkozás 



Étkezés – egészséges táplálkozás 



Egészséges életviteli szokásalakítás 



Egészségmegőrzés 



Egészségmegőrzés 

Borsmenta, citromfű,  csipkebogyó,  
hársfa, kamilla 



Egészségmegőrzés 

Toroköblítés - zsálya 

Mosdó légfrissítése illatzsákokkal  



Tapasztalatszerzés az érzékelő 
barlangban 

Szenzitív játékok 



Növénygondozás – kerti munka 



Környezetünk rendje,  
lelkünk rendje 



Környezetünk rendje 



Környezetünk rendje 



Képességfejlesztés 



Zöldségnap 



Mozgás külső helyszínen: erdei 
óvoda 



 
Mozgás –  

víz világnapján 
 

Vizes barlangban 

Csoportszobában  



„Ameddig besüt a nap a tornácra,  
addig ver be a hó Húsvétban.  

Ha e napon hull a hó és fú' a szél,  
nem tart sokáig a tél.  

Ha fényes, szűk termés lesz.” 
 

Február 2.  

A víz világnapján a tornaszobában 



Mozgás a szabadban 

Erdei óvodában 

és az óvoda udvarán 



Mozgás  
külső helyszíneken 

Szülői szervezés és felajánlás 

 
Ingyenes vízhez szoktatás  

 (úszás oktatás) a nagycsoportosok  
számára 

 

Korcsolya 
oktatás 

(térítéses  
szolgáltatás) 



Megtisztelő figyelmüket  

köszönöm! 
 

Surányiné Palkó Eleonóra 
Óvodavezető 

Szombathelyi Szűrcsapó 
Óvoda 


