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ÓVODAI GYAKORLAT II. 

II. félév 

 

 

Kedves Hallgatók! 

Tanulmányaik II. félévében megkezdik a folyamatos, önálló munkát az óvodában. Elméletben már 

megismerkedtek az óvodai nevelés feladataival, tevékenységeivel, elsősorban a gyermekek szabad 

játékának értelmezésével. Ebben a félévben az óvodai munkájuk fókuszában az alábbiak állnak: 

 tájékozódás az óvoda működéséről, 

 a gyermekek megismerése és a kapcsolatok kialakítása, 
 a csoport szokásrendszerének áttekintése és a gondozási teendők önálló ellátása, 
 a gyermekek szabad játékának támogatása, 
 megfigyelések, reflexiók készítése. 

A mentor által vezetett verstanítás, mesélés, valamint a rajz, mintázás és kézimunka során 

tapasztalatokat szereznek a szervezett tevékenységek irányításáról, az óvodapedagógus feladatairól. 
 
 
 

A PORTFÓLIÓ TARTALMI ELEMEI 

 

 
I. EGYÉNI CÉLOK (Terjedelem: ½-1 oldal) 

1. Hol tartok az óvodai gyakorlati munkámban? 
Röviden foglalja össze, milyen tapasztalatokat szerzett az óvodáról, a gyermekcsoportról az első 

félévben. 

2. Mit várok ettől a félévtől? 
Tekintse át a félévi feladatokat, és fogalmazzon meg önmaga számára legalább két-három három 

konkrét egyéni célt, amelyet az óvodai gyakorlata során el szeretne érni. Minden 

megfogalmazott célt fejtsen ki néhány mondattal! 

Kezdheti így: Szeretném megismerni… Szeretnék többet tudni… Szeretném magam kipróbálni… 

stb. 
 

 

II. A JÁTÉK (Terjedelem: 1-1,5 oldal) 

 
  Öt játék  
A játékpedagógia tanulmányai és a szakirodalom alapján válasszon öt különféle típusú játékot, 

amelyet szívesen megtanítana a gyermekeknek az óvodában. Jegyezze fel a játék címét, forrását, 

és indokolja meg a választását (a gyerekek életkora stb.). Legyen közötte mozgásos, értelmi 

képességeket fejlesztő játék, és kétszemélyes felnőtt- gyermek, valamint az egész csoporttal 

játszható szabályjáték (pl. körjáték) is. 

Irodalmi ajánló: Karlócainé Kelemen Marianne (1976): Kisgyermekek játékos könyve. Medicina, Bp. 
 

 

III. AZ ADATGYŰJTÉS ÉS MEGFIGYELÉS SZEMPONTJAI 

 

  1. Tájékozódás az óvoda működéséről a dokumentumok tükrében (Terjedelem: 1-1,5 oldal) 

Tanulmányozza át az óvoda és a gyermekcsoport működését leíró dokumentumokat, és 

készítsen róluk néhány mondatos feljegyzést (helyi pedagógiai program, alapító okirat, SZMSZ, 

házirend, munkaterv, nevelési terv, havi terv, tematikus terv, hetirend, napirend, tervezet, vázlat 

stb.) A dokumentumokról (vagy annak borítólapjáról, részleteiről) készült fotókkal is illusztrálhatja a 

bemutatását. 
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2. A gyermekek lelki szükségleteinek kielégítése és az óvodai környezet összefüggései 
(Terjedelem: 1 oldal) 
Gondolja át, melyek azok a környezeti feltételek, amelyek alkalmassá teszik az óvodát a 

gyermekek alapvető lelki igényeinek kielégítésére! Gyűjtsön konkrét példákat a gyermekcsoport 

életéből, valamint az óvoda szociális és tárgyi környezetéről, és rögzítse azokat az alábbi 

szempontok szerint: 
 

A gyermek lelki igényei Szociális és fizikai környezet elemei 

Érzelmi védettség és a biztonság 
 

Új tapasztalatok szerzése: 

a külvilág, önmaga felfedezése 

 

Önállóság, a felnőttől való függőség 

csökkentése 

 

Elismerés, megerősítés 
 

Belső állapot spontán kifejezése 
 

Önmaga és a mások iránt érzett 

felelősség 

 

 

A felsorolásában emelje ki azokat a példákat, amelyek a játszással (játékos tevékenykedéssel) és a 

gyermek önellátó tevékenységével kapcsolatosak! 
 

 

3. A csoport szokásrendszerének tanulmányozása (Terjedelem: 1-1,5 oldal) 
 

A csoport nevelési tervében tanulmányozza át az öltözködéssel, étkezéssel és higiénével kapcsolatos 

szokásokat, a munka jellegű tevékenységek, valamint a társas élet szabályait. Figyelje meg, és 

jegyezze fel, hogyan érvényesülnek ezek a mindennapokban. 

 

Szempontok: 
 Figyeljen meg, és írjon le néhány szabályt, amelyeket sajátjukként alkalmaznak a gyerekek. 
 Keressen példát arra, amikor egy gyermek megszeg valamilyen szabályt. Mit tesz, milyen 

érzelem figyelhető meg az arcán, a gesztusaiban az esemény során, és azt követően? 
 Van-e olyan gyermek, aki rendszeresen figyelmezteti társait, hogy mit kell/nem kell, mit szabad és mit 

nem szabad tenni. 
 Figyelje meg, hogy az óvodapedagógus milyen módon érvényesíti a szabályok 

megerősítését, megtartását, és hogyan jelenik meg a korlátozás, amikor a gyerekek 
helytelen viselkedését tapasztalja. 

 
 

4. A gyermekek szabad játéka  

 
A játékmegfigyelési szempontok alapján készítsen megfigyeléseket, és feljegyzéseket a 

gyermekek játékról. Kiválaszthat egy gyermeket a csoportból, akit „saját” gyermekként, több 

féléven keresztül megfigyelhet. Legyenek a megfigyelésben jegyzőkönyvek is a 

beszélgetések pontos rögzítésével! Jegyzőkönyv sablonja és a játékmegfigyelés szempontjai 

megtalálhatók a kari honlapon. 
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a. Egy szerepjáték (bábjáték) és egy konstruáló (vagy gyakorló) játék megfigyelése és elemzése 

 

5–10 percig figyelje meg a játszó gyermeket, jegyezze le részletesen a tevékenységét 

(jegyzőkönyv). A jegyzőkönyvben rögzítettek alapján, az alábbi módon készítse el a 

játékleírást és az elemzést: 
 

 
 
 

b. Együttműködés a játékban 
 

Figyelje meg a gyermekek társas viselkedését, és jegyezze le az együttműködés, a barátkozás 

cselekvéses és verbális megnyilvánulásait, gesztusait. Az összegyűjtött példákat rendezze az 

alábbiak szerint: 
 

Együttműködés módja Példák: játékepizódok, interakciók 

hívják egymást játszani  

fogadják az érkező, vagy a játékba bekapcsolódó 
társaikat 

 

egymás közelségét keresik a játék során  

bíztatják, dicsérik társukat  

kérnek, illetve adnak játékeszközöket egymásnak  

segítséget ajánlanak fel  

elfogadják mások javaslatait  

hajlandóságot mutatnak a várakozásra  

egyéb  
 

 

 

IV. A HOSPITÁLÁS ÖSSZEGZÉSE – AZ ELEMZÉS FELÉPÍTÉSE (½-1 oldal) 
Az egyéni hospitálás befejezése előtt, – a célok és feladatok tükrében – gondolja át a pedagógiai 
munkáját: 
 az óvoda és a csoport megismerése 
 kapcsolat a gyermekekkel 
 gondozási teendők ellátása – szokásalakítás 
 a szabad játék támogatása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A játék megnevezése (adjon a játéknak egy címet) 

A gyermek/ek neve, életkora (pl. Balázs (4; 10) 

A játék helyszíne, eszközei 

A megfigyelés ideje, időtartama 

A játék leírása: röviden összegezze a játék menetét, hogy az is pontosan követni tudja a történéseket, aki 
nem volt jelen. Ebben a részben tényszerűen – elemzés és értelmezés nélkül! – írja le a megfigyelteket: 
gyermek cselekvéseit, gesztusait, verbális megnyilvánulásait. 

A játék elemzése – az értelmezés, elemzés helye 

Benyomásaim, gondolataim a gyermek/ekről és a játékról (a megfigyelő szubjektív észrevételei) 

Jegyzőkönyv 
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V. ÖSSZEGZŐ REFLEXIÓ A II. FÉLÉV GYAKORLATI MUNKÁJÁRÓL  
(Terjedelem: ½-1 oldal) 

 Tekintse át fel a félév elején megfogalmazott célokat és gondolja át, és írja le, mit sikerült abból 

megvalósítani! 

 Készítsen „leltárt”: nevezzen meg legalább 3 három konkrét dolgot, amit megtanult az óvónő és a 
gyermekek kapcsolatáról, a gyermekek játékáról! 

 Gondolja át, és fogalmazza meg, hogy az eddigi óvodai tapasztalatainak birtokában, melyik az a 
terület, amelyik a legnagyobb kihívást jelenti, vagy a legnagyobb erőfeszítést igényli Öntől! 

 

 

Melléklet: 
szakmai segédletek,  a bemutató tevékenységek (verselés, mesélés és rajzolás, festés, mintázás kézi 

munka) jegyzőkönyvei, stb.  

 

A portfólió leadásának határideje és módja:  

Határidő: 2020. május 9. (vasárnap)  

ELTE Moodle 2020/21/2 ÓP17LE00A02 lev/20 - Óvodai gyakorlat 2. Portfólió felületére feltöltés  

Az évfolyam tutora: Janek Noémi  

Elérhetősége: janek.noemi@tok.elte.hu  

 

 

 

Budapest, 2021. február 1. 

 

Neveléstudományi Tanszék 
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