
                          A KERTI CSOPORT  ALAPELVEI,
                              PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

   TARTALOM:

-Óvodaérettség

-Embertani feladatok

-Érzékek ápolása

-Ritmus

-Ünnepekr lő

-Tevékenységek

-Ápolás

-Napirend

-Célok, feladatok



A  Waldorf  Óvodapedagógiai  Program  alapján  m köd  óvodánkat  és  annak  részétű ő

képez  kerti  csoportunkat azoknaő k a szül knek ajánljuk,ő  akik azonosulni akarnak, és
tudnak  alapelveinkkel és célkit zéseinkkel.ű

 A  kerti csoport  életét  a  hagyományos,  természetközeli  háztartás  tevékenységköre
határozza meg.  Az  egészséges  esetben a  gyermekben  m köd  természetes  er kreű ő ő

alapozva, azokat feler sítve, kihangsúlyozva építi fel napjait, úgy hogy a gyermekcsoportő

a lehet  legtöbb id t  a szabad leveg n, szabad játéktevékenységgel  tölti.  Az óvónő ő ő ő

mintaképül kíván szolgálni a  tevékenységekben, a problémamegoldások módjában, a
mindennapos  munkák  elvégzésében,  az  emberi  kapcsolatokban.  A  Waldorf
Óvodapedagógiai Programból csoportunk kiemelten a szabadban, a szabadon végzett
játékot és tevékenykedést választotta legf bb eszközéül, pedagógiai céljai eléréséhez.ő

   A mai társadalmi körülmények között növeked  óvodáskorú gyermekek, a túláradóő

intellektualitás  mellett  nagymozgásaikban  és  finommotorikai  képességeikben,
egyensúlyukban  és  az  erre  alapuló  szociális  fejl désükben,  saját-test-kép  érzetükő

felfedezésében,  megélésében  nagyobb  támaszra  szorulnak,  ezen  tulajdonságok
fejl désének aő  megsegítésére szolgál, csoportunk feladatvállalása.
A testi-lelki-szellemi hármasság egyensúlyában él  ember,  nevelésének alapjait kívánjukő

lerakni itt, ismerve a kisgyermekek valódi szükségleteit. 
  Az óvodás korban zajló fejl dés idején a négy alapérzék ápolására van els dlegesenő ő

lehet ségünk. Ezek szolgálnak arra, hogy a kisgyermekek minél er sebben megálljanakő ő

itt  a  földön  és  testüket  uralva,  megkapják  az  alapokat,  hozott  képességeik  minél
tökéletesebb kibontakoztatásához.

Óvodaérettség

  A testileg óvoda-érett kisgyermek bizonyos alapokkal rendelkezik az önkiszolgálásban,
önállóságban.  Szobatiszta,  egészséges érzékelése és megfelel  kifejez készsége aző ő

óvodai létben biztosítja számára, alapvet  igényeinek kifejezését a külvilág számára. Aző



ilyen korú gyermekek megfelel  nyitottsággal fordulnak a világ felé, bens séges bizalmiő ő

viszonyban  vannak  a  környezetükkel.  Rendkívül  fontos  és  az  óvodai  években,
meghatározó,  hogy  a  Szül k,  alaposan  megismerve  a  pedagógiát,  ezt  a  bizalomteliő

világképet tudják er síteni a gyermekükben.ő

   A lelkileg érett gyermek már nagyobb  távolságra állva az édesanyjától, el tudja tő
engedni, be tud lépni egy tágabb közösségbe, a család után. Az óvodában egy „szociális
anyaöl”  várja  nem csak  t  mint  egyént,  hanem mint  a  közösség  egy  tagját  is.  Ittő

találkozik el ször a többi gyermek szükségleteivel, az ezek kiszolgálásához t le is elvártő ő

türelemmel és a várakozással, mint lelki feladattal.
  A  szellemileg már  óvodába  való  kisgyermek  megfigyeléssel  megért,   elsajátít
tevékenységeket, viselkedéseket, szokásokat. Mivel az óvón k keveset beszélnek, így aő

gyermek,  természetes  intelligencia  er ire  támaszkodva,  jól  m köd  antennákkal,ő ű ő

biztonsággal átérezheti a körülötte történ  eseményeket, a határokat és kompetenciákat.ő

Ezt az érzékelést nem áll szándékunkban magyarázatokkal megzavarni, tompítani.

  . 
                    

Embertani feladatok  óvodáskorban -  az érzékek ápolása

 Az óvodai évek alatt a kisgyermek fejl déő sében a négy alapérzék  és a fizikai test
felépítése  a  legfontosabb  feladat.  Minden  más  képesség,  tehetség  fejlesztésének  a
kés bbi  életévek  során  érkezik  el  a  méltó  ideje,  mindazon  érzékek  egészségeső

m ködése alapján, melyeknek fejl déséhez az óvoda hivatott id t és teret biztosítani.  Aű ő ő

tapasztalatok, azt mutatják, hogy mindezen feladatok megoldása, a szoros értelemben
vett természeti környezetben ma a leghatásosabb 
  Az  ember  érzékelésének  kifinomultsága,  sokrét sége  képez  alapot  arra,  hogy  aű

tanulásban,  munkában  s  majd  a  feln tt  életben  sokoldalú,  érdekl d  és   választottő ő ő

tevékenységeiben kreatív lehessen. Az egyes korosztályokban más és más érzékszervek
fejl dése áll a középpontban. Az óvodában a négy legalsó érzékre koncentrálunk, mint aő

legaktuálisabb feladatra:

  A tapintásérzé  k ápolásával  azt  szeretnénk  elérni,  hogy  egy  egészséges  jó-érzés
alakuljon ki a gyermekekben a saját testükkel kapcsolatban. k  leginkább, tapintás útjánŐ



ismerik meg a világot, (a szaglást és ízlelést is egyfajta tapintásként fogjuk fel) ezért meg
kell  adnunk  a  lehet séget  számukra,  hogy  a  lehet  legnagyobb  szabadságban,ő ő

nyugalomban,  saját  tempójukban  tehessék  ezt  meg.  A  természetben  megtaláljuk
mindazokat az elemeket amelyekb l a teremtett világ felépül, ezt a tiszta forrást, mintő

tapasztalási lehet séget találjuk a kertben, amely a lehet ségek végtelen tárházát nyújtjaő ő

a  tapintási  érzék  számára.  Ennek  az  érzéknek   egészséges  fejlettsége  adja  meg
számunkra,  testünk határainak helyes érzetét, ezáltal helyezzük el magunkat a világban,
ezáltal  lesz  a  képb l,  valóság.  Elválaszt  minket  a  külvilágtól,  egészségeső

megtapasztalása adja a der s önbizalom és  a jól m köd  szociális kapcsolatok alapját .ű ű ő

  Az életérzék, a bens  állapotunkról értesít bennünket. Csak akkor veszünk tudomástő

róla, ha valami nincs rendben, egyébként bels  békét, nyugalmat,  kiegyensúlyozottságotő

érzünk. A 3-7 éves korú gyermekeknél ez, az az érzék, amely az  EGÉSZ EGÉSZ-ség érzetét
közvetíti,  azt az állapotot amelyben az ember a leger sebb,  a leginkább alkalmas aő

tanulásra, munkára, a nehézségek, fájdalmak elviselésére. Aki belülr l biztos talajon áll,ő

az tud majd feln tten, önmagán túl embertársai felé is fordulni, türelemmel, elfogulatlanulő

közelíteni.  Azon  gyermekeknek,  akik  körül  az  t  nevel  feln ttek  áhítattal  éső ő ő

nyugalommal  állnak  az  élet  dolgaihoz,  jó  esélyük  van  az  egészséges  életérzék
kifejlesztésére. A nevel k feladata: ezt az állapotot a kisgyermekben,  alapvet vé tenni.ő ő

Az edzettséget, a világ nyújtotta kihívásokat a megfelel en kialakított környezet adja, aő

gyermek  pedig  a  fejl dése  következ  lépcs fokához  szükséges  új  kihívást  magaő ő ő

választja ki. Ezek sokszor, testi-lelki er feszítést kívánnak  az elért sikerélmények pedigő

új,  magasabb szintre emelik  a gyermeket,  aki  ezáltal  egyre  kompetensebb lesz   és
nyitottan tudja az új  kihívásokat fogadni.  Ezt az állapotot a lehet ségek el tárásávalő ő

ápolhatjuk,  ezt   nyújtják  az  id járásról,  évszakokról,  él lényekr l,  a  fizikai  világrólő ő ő

szerezhet  benyomások a természetben.   ő

  Az  egyensúlyérzék kicsi  korban  a  testi  ügyességet  és  a  mozgásszabadság
megszerzését  jelenti,  azonban  az  erre  épül  készségek  jelent s  szerepet  játszanakő ő

kés bb,  a  térbeli  tájékozódás  helyes  kialakulásában,  ezek  pedig   közvetlenülő

befolyásolják  a  tanulási  képességeket,  például  az  íráskészséget.   Ápolása  kerti
körülmények között  nem kíván különleges el készületeket, fizikai-, vagy az óvón k általő ő



állított  id határokat.  Szükség  van  azonban  olyan  kellékekre  amelyek   természeteső

körülmények között megtalálhatóak és változatos  mozgáslehet ségeket  biztosítanak.ő

Pallók,  rönkök,  kötelek,  földb l  kialakított  dombok,  lépcs k,  mélyedések  különféleő ő

min ség  talajborítások,  víz.  Ezekb l  a  lehet ségekb l  a  gyermekek  a  számukraő ű ő ő ő

legnagyobb  kihívást  találják  meg  vagy  építik  fel  és  próbálják  meghódítani.  Az
egyensúlyukban  biztos  gyermekek  mozgásukban  jól  koordináltak,  biztosan  tudják
képviselni majd a maguk álláspontját (nem csak a mozgásban), nyitottak és befogadóak
tudnak maradni   emberi kapcsolataikban a kés bbiekben is.ő

A  saját-mozgás  érzékünk  az  izmainkból  tudósít.  A  születés  óta  pillanatról-pillanatra
átéljük  és gyakoroljuk  észlelni  mozgásunkat.  Tanulásban,   edzésben vagyunk,  egyre
pontosabban helyezzük el magunkat a környezetben. A sokféle mozgásforma, kúszás,
mászás,  gurulások,  fel-  és  lemászások,  egyensúlyozások,  el re  –  hátramozgásokő

lehet sége  a  mozgási  intelligencia  megszerzésére,  gazdagítására  szolgálnak,  hogyő

aztán a gyermekek oda jussanak majd a saját erejükb l, önállóan, biztonsággal, ahováő

csak akarnak. A mozgás és a beszéd fejl dése szorosan kapcsolódik. A mozgás-érzékő

zavarai megmutatkozhatnak kés bb a beszéd zavaraiban, ezért tesszük lehet vé, hogyő ő

a gyermekek minden mozgásfajtában örömtelien tudjanak részt venni és akadálytalanul
próbálkozhassanak.

   Ritmusok

  A Waldorf pedagógia a ritmusokra épít, ebben látja az Én-er sítés és a szorongásokő

oldásának  leghatékonyabb  eszközét.  Az  ismétlés,  a  természet  körforgásának
megtapasztalása a lehet  leger sebb, legbiztosabb ritmus a Földön él  valamennyi lényő ő ő

számára.  Ebben a nagyszer  és  kikezdhetetlen,  állandóan visszatér  ritmusban élniű ő

védelmez , esetlegesen gyógyító,  a kisgyermek számára. A különböz  id szakokhoző ő ő

kapcsolódó  tevékenységekben  mélyen  átélhet ek  az  élet  körforgásának  folyamatai,ő

például: a kora tavasszal elültetett kukoricából a nyári érést, növekedést követ en aző

szi  betakarítás  és  fosztás  után,  az  adventi  id ben  elfogyasztott  csemege  lesz.  Aő ő

maradék,  tavasszal  visszakerül  a  földbe  és  új  élet  sarjad  bel le.  Ezt  a  folyamatotő

éveken át többször, egyre nagyobb figyelemmel kísérik, és kés bb biztos jártassággalő

várják.



Ritmuson  a  gyermek  fejl désében,  nem  a  szigorúan,  taktusként  értelmezett  zeneiő

értelemben  beszélünk.  Az  élet  ritmusában  nagyobb  lélegzet ,  egymásra  szervesenű

épül ,  jól  megtapasztalható  és  az  óvodai  élet  során  biztosan,  újra  és  újra  átélhető ő

élményekr l  a  mindennapi  élethez  köt d  tevékenységekr l  van  szó,  amelyekő ő ő ő

kiegészülnek a saját,  egészséges ritmusba, összhangba rendez d   szükségleteikkel is.ő ő

Ünnepek 

 Az  ünnepek  az  óvodában  a  keresztény  ünnepkörhöz  köthet ek,  amelyek  mind  aő

természet  fordulópontjaihoz a Nap és Föld viszonyához igazodnak. A betakarítási ünnep
aranyló  gazdagsága,  vagy  Szent  Márton  ünnepén  a  fogyó  fény  és  a  köd
megtapasztalása, a Nyárünnepi könnyedség és a t z érkezése, rendkívül er s érzelmiű ő

töltettel és látványos képpel gazdagítják a megélt pillanatot. A kisgyermek számára, aki
mindezt megfogalmazni  nem tudja, mélyen a fizikai,  testi  valójába bevés d ,  életreő ő

szóló élmények ezek a pillanatok, mindig vágyott, visszatér  és biztosan megtörtén ,ő ő

Én-er sít  események. Jól ismert ritmusban, újra és újra megérkeznek. Ezeket az átéltő ő

eseményeket a  hozzájuk köt d  id járási, természeti körülmények  megtapasztalásávalő ő ő

gazdagítjuk és láttatjuk meg egyértelm ségét, felesleges magyarázatok nélkül.ű

  Csoportunkban az évkör  ünnepeinek nagy jelent séget tulajdonítunk, a gyermekekkel,ő

alkalmanként pedig családjaikkal együtt ünnepeljük meg azokat. A kerti id szakra eső ő

alkalmakat  a  kertben,  a  születésnapokat,  és  a  téli  id szakra  es  alkalmakat  aő ő

csoportszobában rendezzük meg, az óvoda hagyományaival párhuzamban.
  Kerti ünnepek: Betakarítási ünnep; Szent Mihály ünnepe-bátorságpróba; Szent Márton
napi  lámpásünnep;  Gyertyaszentel ;  Tavaszkicsengetés;  (id járástól  függ en)ő ő ő

Húsvétünnep; Mennybemenetel; Pünkösd;  Szent János-Nyárünnep / Ezen alkalmakkor
az ünnep megélését  segítik  a  természeti,  id járási  viszonyok pl.  a  halványuló,  vagyő

éppen er söd  napsütés, böjti  szelek, vagy a meleged  - h l  környezet megélése.ő ő ő ű ő

Ezen alkalmakkor az egész ünnep, (például a Betakarítási ünnep és a lakoma is), vagy
egy része ( Pünkösd ) a kertben zajlik.

Tevékenységek   

  A kerti mindennapokban  természetes az elemek megtapasztalása, a velük való játék,



alkotás, munka. A tevékenységek, alapjaiban mind az önkifejezést segítik, amely által a
nevel k  h  képet  kaphatnak  a  gyermek  állapotáról,  fejlettségi  szintjér l,  esetlegeső ű ő

problémáiról,  testi-lelki-szellemi  egyensúlyáról,  vagy  az  egyensúly  megbomlásáról.  A
föld-víz-leveg -t z,  elemmel  való  együtt  élés,  lehet séget  ad  a  teremtett  világő ű ő

megtapasztalásán túl, maradandó dolgok létrehozására, formázásra s ha szükséges, az
öngyógyító terápiára, a gyermeket ért traumák, magából való kijátszására. Óvodáskorban
a  legfontosabb tevékenység tehát a játék! Nem a feln ttek, vagy a küls  szabályok általő ő

irányított,   hanem  a  szabadon  áramló,  fantáziát  és  kreativitást  feltételez  éső

megkövetel , játék. A  játékban való részvétel er sen kívánja a gyermekek (koruknakő ő

megfelel ) szociális érettségét, az id  el re haladtával az egymással mind magasabbő ő ő

szinten való együttm ködést. Ebbe, a legfontosabb id töltésbe, szövik bele az óvón k aű ő ő

mindennapi  tevékenységeket,  amelyek a természet  körforgásának és a mindennapok
praktikumának megtapasztalása mellett, a gyermekeknek lehet séget nyújt képességeikő

fejlesztésére.  A  pedagógusok  ezért  a   tevékenységek  és  a  használt  anyagok
min ségében  nagy hangsúlyt fektetnek  az  esztétikai nevelésre. Ezek mindennaposő

jelenléte a kerti id szakban, életszer  ritmusban, nap-nap utáni ismétl déssel (amíg elő ű ő

nem végeztük, nem kezdünk újba) a kitartást, a  folyamatok végigvitelében pedig az
akarati  nevelést  valósítják  meg.  A  munkák,  tevékenységek  er sen  kapcsolódnak  aő

természethez  és  mindig  az  aktuális  gyermekcsoport  szükségletei,  és  a  saját
felkészültsége,új ötletei szerint válogat bennük az óvón .: ő

     Nyár végén, sz elején ő - vizes tevékenységek: nemezelés ( például labdák, golyók,
karköt k,  babacip k,  kalapok,  gyümölcsformák  szabadon  és  kavicsra  formázása).ő ő

Fonalak, kelmék festése, mosása. Hajócskák készítése, úsztatása, kisebb tavak víztartók
formázása, ásása, sarazás!! Kés bb magok gy jtése tisztítása, mosása, bef zéssel járóő ű ő

mosogatások,  tisztogatások,  zöldségek,  gyümölcsök  tisztítása.  Lehet ség  szerintő

gyapjúmosás, feldolgozás festés.
    szŐ  – betakarítási munkák: kukoricamorzsolás, gabonacséplés, tisztítás, szelelés.
Sz l szemelés,  passzírozás,  taposás,  préselés.  Gyümölcsök,  zöldségek  tisztítása,ő ő

szeletelése, aprítása. Botok, vessz k vágása tisztítása, faragása. Termények, magok,ő

bogyók, levelek, gy jtése, f zése, szövése feldolgozása, földmunka.ű ű

   Téli  el készületekő  -  kerti  játékok  karbantartása,  ápolása,  elrakása.  Madáretet ,ő
madáreleség  készítése.  Kiskerti  munkák:  talaj  el készítése  tavaszra,  szi  magokő ő



elvetése, növénymetszés, takarás.
    Tél  beköszöntével:  téli  mulatságok,  madáretetés,  lehet ség szerint  hóból,  jégb lő ő

készül  alakok, építmények készítéseő

    Kora tavasz – Az éled  természet megtapasztalása, a föld, a vizek ébresztése. ő

    Tavaszünnep után - ( az els  szál ibolya után,ő  homokozó játékok el vétele) padok,ő

asztalok  ápolása,  a  kinti  létre  való  berendezkedés,  kerti  szerszámok  javítása
beüzemelése, kerti munkák : föld el készítése, koraiak vetése , ültetése, gyomlálás.ő

 A nagyokkal az iskolamunka megkezdése: f részelés, csiszolás, fúrás, faragás,szövés,ű

fonás, varrás.    
      Nyárba fordulás: a világot alkotó elemekkel való munka, játék. A t z tisztelete, a vízű

formaképz  ereje, a föld éltet  gondoskodó és a leveg  magasba emel  képességénekő ő ő ő

megtapasztalására  irányuló  tevékenységek.  A  növényekben  rejt z  gyógyer  és  aő ő ő

játéklehet ségek  kihasználása:  például  csípések  elleni  növények  megismerése,ő

békaszék,  bodzasíp,  virágkoszorúk,  kosárkák,  karikák,  levélhajó,  madártoll  forgó  stb.
készítése, virágsz nyeg szövése- a természetben, természetes közegben!ő

    
     Az évnek azon szakában ( Szent Mihálytól - tavaszkicsengetésig) melyben a csoport
a  nap  nagyobb  részét   tölti  a  csoportszobában,  a  tevékenységek  is  a  benti
körülményekhez igazítottak. Ilyenkor vesszük el  a feldolgozott gyapjút, fonalat a gy jtöttő ű

és elrakott terményeket.  Képeket készítünk, körmöcskézünk, varrunk, hímezünk,fonunk,
szövünk,  lámpást  festünk,  ragasztunk,  gyertyát  mártunk  (lásd:  WOP)  A  formázás
anyagául  ilyenkor  a  méhviasz  gyurma  szolgál,  s  a  festés,  mint  hosszas,  csendes,
elmélyedést kívánó tevékenység is ilyenkor id szer .  Ezzel  emeljük ki   az évkörbenő ű

id szer en  beköszönt ,  az  si  id kb l  való  szokásokat,  a  behúzódást,  az  ünnepiő ű ő ő ő ő

készül dés, az id szakra jellemz  tevékenységek ismétl dését.ő ő ő ő

Az év minden szakában nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek születésnapjának  az
adott id szak ünnepeinek, el készítésére, megünneplésére. Ezek az alkalmak mindig aő ő

hét   azonos napján,  pénteken vannak,  így  az  egész  hét,  az  egész  ünnepi  id szakő

csúcspontja e nap. 
Mivel a pénteki nap így megemelkedett jelent ségében, az ünnep nélküli péntekek váltakő

a  legalkalmasabbá  a  rendszeres  kirándulásokra.  Szerencsés  földrajzi  elhelyezkedés



miatt a környék közeli parkjai, kiserd i nagyon alkalmasak óvodás gyermekekkel valóő

barangolásra. A ritkábban látogatott, de  ismert helyek jól mutatják a természet változó
képét és a található kincsek sokasága, várakozással tölti el a nagyobb gyermekeket, akik
ebben  is  a  csoport  emlékezetéül  szolgálva,  átadják  a  várható  élmények  izgalmát  a
kisebbeknek.  Ilyenkor  nyílik  alkalom,  hogy  a  természetes  mozgásokat  kitartóan,
hosszabb  távon  is  gyakorolhassák  a  gyermekek  (kitartó  gyaloglás,  dombon  fel-  és
lejutás, fára mászás, lépcs járás, gurulások, egyenetlen talajon való járás, stb.)ő

 Ápolás 

A testi és lelki ápoltság. A kerti csoportban dolgozó óvón k alapfeladatuknak tekintik  aő

testi edzettség gyermekkorhoz méltó szint  megszerzését, ápolását, korunk civilizációsű

ártalmainak ellensúlyozását, a média hatásainak kitisztítását a gyermeki világból. A lelki
melegség,  biztonság a fizikai jól-léttel kapcsolódva együtt ad támaszt és alapot a világ
kés bbi kihívásaival szemben. Ezért a csoport a gyermekek által ismert, állandó határokő

és  kompetenciák  megtartásával  él,  testi  és  lelki  biztonságban,  a  feln ttek  melegő

figyelmével,  türelmével,   kíséretével,  a  játék  és  önkifejezési  lehet ségek  gazdagő

kínálatával. A szül k feladata,  biztosítani az ehhez szükséges felszerelést. (vízhatlanő

ruha,  csizma,  megfelel ,  játszóruhák  )  Ezt  a  Waldorf  óvodákban  alapfelszerelésnekő

tartjuk. A hideg megtapasztalása mint ellensúlya a melegnek, éppen úgy hozzátartozik
az  életünkhöz,  mint   a  magasság-mélység,  halk-hangos  min ségek,  ellentétpárok.ő

Egymás  által  nyernek  jelent séget,  nem  léteznek  egymás  nélkül,  de  mindkét  oldalő

végletes értékelése megbillenti a kisgyermekben a veleszületett bizalmat a világ rendben
létével  kapcsolatban.  Hisszük  hogy  komfortérzetünk  tágítható,  és  éppen  olyan
biztonságban érezheti magát egy feln tt  - mint  gyermekkorában -  tágabb természeti éső

id járási  határok  között  is  a  korán  megalapozott  edzettség által  is.  Az  élethez valóő

bátorságot   akarjuk  táplálni  a  gyermekekben,  szemben  az  általános  állapotokkal,
amelyeket környezetünkben tapasztalhatunk. 

Napirend

Nyárvégi - szi id szakban:ő ő



Reggeli érkezés, szabad játék, tízórai készítés, tevékenység  7.30 – 9.30
Reggeli kör, körjáték, kézmosás, tízórai                              9.30 -10.20
Szabad játék, kerti munka,                                              10.20 -11.40
Összerakodás, tisztálkodás, cseppent ,ő
székkörben ujj- játékok, mese, búcsúzás                            11.40 – 12.30

  Születés-,  és  ünnepnapokon,  a  reggelt  a  csoportszobában  kezdjük,  ilyenkor  az
ünnept l  függ en  változik  a  napirend.  A  születésnapokat  el z  napon  kirakottő ő ő ő

virágkapuval jelezzük.
A  kirándulások  alkalmával  a  gyerekek  otthon  elkészített  tízórait  hoznak,  és  azt  a
szabadban  fogyasztják  el.  Az  indulásra  minden  gyermek megérkezése,  és  a  reggeli
elfogyasztása után ( mosdó, stb.) kb.9.15- kor kerül sor.

A téli - koratavaszi id szakban:ő

Érkezés, szabad játék, tevékenység, tízórai készítés, reggeli           7.30 -9.15
Összerakodás, reggeli kör, mosdó, tízórai                                    9.15 – 10.00
mosdó, öltözködés, kerti szabad játék, kerti tevékenység                10.00 – 11.40

Összerakodás, tisztálkodás, cseppent ,ő
székkörben ujj- játékok, mese, búcsúzás                                      11.40 – 12.30

Mivel a váltások - a napirend változások id pontja - egy-egy  nagy  ünnep, szünet utánő

a természetben is mutatkoznak így a gyerekek között, mint életünk spontán velejárója
jelennek  meg.  Ilyenkor  új  lehet ségek  teremt dnek  a  játékban,  amelyre  márő ő

vágyakoznak  és  a vágyból gazdag és kreatív játékhelyzetek születhetnek. 

                                                          
Célok, feladatok

 A Waldorf Óvodapedagógiai Program a célok és feladatok között jelöli meg, hogy az
életünket és világunkat átszöv  összefüggéseket érzékelhet vé és megtapasztalhatóváő ő

kell  tennünk a gyermekek számára. Ezt a tapasztalást a gyermekek aktív részvételét
kívánó,  valós  helyzetekben  kívánjuk  megvalósítani,  adott  természeti  környezetben



például az élet gondozásában (növények termesztése, lehet ség szerint állatok ápolása)ő

az étkezésekhez szükséges feltételek megteremtésében (az ételkészítésen át a terítésig)
és az egymásból következ  összefüggések megélésében. Az önállóság és önellátás,ő

életkor  szerinti  legmagasabb  fokon  való  m velésében  (öltözködés,  tisztálkodás,ű

rendtartás).  Egymás  segítésében  és  a  kisebbekr l  való  gondoskodás  természetesséő

válásában.  A  kerti  élet  körülményei  között  mindezen  tulajdonságok  hatványozott
jelent ség ek, nem mellesleg értend ek hanem a mindennapi élet meghatározó elemei.ő ű ő

E  tulajdonságok  a  lehet ségek  megteremtésével,  a  feln ttek  által  adott,  követhető ő ő

minták adásával, azok  mindennapi ismétlésével válnak bels vé.ő

  Céljainkat,   tudásunk  és  tapasztalataink  mindennapos  gazdagításával  igyekszünk
elérni,  fenntartva  a   változtatások  lehet ségét,  amelyeket  a  gyermekcsoport  érdekeiő

szerint alkalmazunk. 

Tudatosan valljuk és vállaljuk, hogy Rudolf Steiner szavait valóságosnak tekintjük és élve
pedagógiai  szabadságunkkal,  felhasználjuk,  a  kisgyermekek  jól  felismert  szükségletei
érdekében:
    
          
          „ Minden nevelés önnevelés, és mi, mint tanítók, nevelők,
      csak a saját magát nevelő gyermek környezetét alkotjuk.
      A legkedvezőbb környezetet kell megteremtenünk, hogy a
      gyermek úgy nevelje önmagát, ahogyan belső sorsát
                   követve, nevelődnie kell.”

Ez  a  dokumentum  a  SZOMBATHELYI  WALDORF  ÓVODA  helyi  programjának
kiegészítése, amely a WALDORF ÓVODAPEDAGÓGIAI PROGRAM, és az óvoda helyi
programjának alapján és figyelembevételével készült.



Szombathely, 2015.


