1.sz. melléklet
Az egészséges életmód alakításának feladatai, egészségfejlesztési program
Cél: Az egészséges életre nevelés, az egészség megtartására, megerősítésére
történő felkészítés.
A 3-7éves korosztályra jellemző fiziológiai, életkori sajátosságokat figyelembe
véve tervezzük a gondozási tevékenységeket, a mozgásigény kielégítésének
feltételeit, az egészség védelmét. Az egészség fejlesztő tevékenység során az
egészségi állapot pozitív irányú változása következik be.
Az óvodapedagógus feladatai:
Az egészséges életmód, betegségmegelőzés és egészségmegőrzés
szokásainak megalapozása.
Mozgásigény kielégítése, és a testi képességek fejlesztése.
A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése.
A környezet védelméhez kapcsolódó szokások kialakítása.
Az egészségfejlesztés területei
egészséges táplálkozás
mindennapos testnevelés, testmozgás
személyi higiéné
testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a
szenvedélybetegségekhez
vezető szerek fogyasztásának megelőzése
a bántalmazás, erőszak megelőzése
-baleset megelőzés és elsősegélynyújtás
Egészséges táplálkozás
Alapelvek:
Az óvodásgyermekek egészséges táplálkozási szokásainak megerősítését és az
óvodai étkeztetés otthoni kiegészítésének szorgalmazását szolgálja.
Az óvodásgyermek az ébrenlétének háromnegyed részét az óvodában tölti, ahol
az óvodapedagógusok a gyermek testi-szellemi fejlődésének feltételeit
igyekeznek biztosítani. A fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a
gyermek egészséges táplálása. Az óvodai étkeztetés napjainkban-minden
igyekezet ellenére - sem tudja az egészséges táplálkozás minden követelményét
teljesíteni. A teljesítés nemcsak anyagiakon (élelmezési normán), de

szemléleten (étrend-összeállításon), óvónői leleményességen
(egészségpedagógiai kulturáltságon) és a szülők segítő együttműködésén (a
kiegészítő táplálkozáson) is múlik.
Az óvoda étkezését biztosító BakonyGaszt Zrt kapcsolattartójával havonta
történik egyeztetés az étlap összeállításáról, melyhez az ANTSZ ajánlást
vesszük figyelembe. A gyermeknek az egészséges táplálkozás érdekében
naponta az öt alapélelmiszer-csoport mindegyik tagjából kell fogyasztania. Az
alapélelmiszer-csoportok között a következőket tartjuk számon:
(1) kenyér, pékáru, tésztaféle, rizs
(2) gyümölcs, zöldség,
(3) hús, hal, tojás,
(4) tej és tejtermék,
(5) olaj, margarin, vaj, zsír.
Nincs azonban egyetlen olyan táplálék, ételféleség sem, amely a felsorolt
alapélelmiszer-csoportokban találhatószükséges tápanyagot megfelelő
mennyiségben tartalmazná. Az óvodai élelmezés jelenleg nem tudja biztosítani
a gyermekek számára az egész napra szóló élelmiszerek szükségességét.
Az óvoda és a pedagógus feladatai a helyzet javításáért:
- Kulturált körülmények között a fogásokat folyamatosan felszolgálja
(várakozási időt kerüli). Az étkezés végén az asztalok rendjének
helyreállítását irányítja.
- Megkedvelteti az ízeket, intenzív rágásra ösztönöz, folyamatosan
folyadékot biztosít.
- Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően kanál, villa és kés helyes
használatával ismerteti meg a gyerekeket.
- Fokozottan ügyel a táplálék érzékeny gyermekek diétájára (BakonyGaszt
Zrt. vagy a család biztosítja).
- Tanácsot adnak (szülői értekezleten, fogadóórán, kötetlen beszélgetés
keretében), hogy az óvodai étrendet otthon milyen ételféleségekkel
egészítsék ki: Kerüljék a családi étkezés során a haszontalan ételek és
italok étrendbe állítását, így a cukros, sós, zsíros ételeket és italokat.
Töröljék étkezési szokásrendjükből a cukrozott szörpöket, befőtteket,
kólaféléket, a kekszet, a ropit, a chipset. Szerepeljen a családi étrendben
kevesebb füstölt hús, felvágott, húskonzerv, állati zsiradék, és annál több
alacsony zsírtartamú tej, tejföl, sajt, hal, baromfi (bőr nélkül), barna
kenyér.
- Óvodai napirendkeretében ismertetik meg az óvónők a dajkákkal
együttműködve a gyermekeket új ízekkel, addig ismeretlen étel-és
italféleségekkel.

- Az étkezést örömtelivé teszik, jó hangulatot teremtenek az ételek
elfogyasztásához.
- Az egészséges táplálkozásra nevelés érdekében kapcsolják be a napi
programba az alternatív egészségfejlesztő programot, (pl. projektek)
- játékos alkalmat teremtenek arra, hogy a gyermekek maguk is részesei
legyenek egyszerűbb ételek elkészítésének (pl. salátakészítés, tízórai
összeállítás).
- Az egészséges táplálkozás egészségre gyakorolt hatásai adnak alapot e
tevékenységeknek. Így a gyerekek őszi piacot, zöldséges üzletet,
kerteket látogatnak meg. Ismerkednek gyümölcsökkel, zöldségfélékkel.
Minden érzékszervet megmozgatnak a tapasztalatszerzés során,
mindezeket versekkel, mondókákkal, mesékkel, körjátékokkal kísérve
teszik még vonzóvá a gyermekek részére az óvó nénik. A legvonzóbbak
a kóstolók és salátakészítés zöldségből, gyümölcsből.
Az étkezések során előforduló minden féle tejterméket kóstoljanak meg a
gyerekek.
Beszélgetnek a tej fontosságáról miért is fontos az emberi szervezet számára,
kiemelve a csontok, és a fogak egészségét.
Mindennapos testnevelés, testmozgás
Az óvodapedagógus feladatai:
- a mozgásigény kielégítése és testi képességek fejlesztéséért
változatos napi és heti rendben biztosítja a gyermek mozgásigényének
folyamatos kielégítését.
- Minden nap szervez mozgástevékenységet (tornaszobában vagy
udvaron).
- Heti 1 kötelező testnevelés foglalkozást vezet.
- Edzési lehetőséget a testnevelés, környezet, levegő, nap kihasználásával
biztosítja.
- Megtervezi a helyet, időt, és a közegekben való mozgást fokozatos
terheléssel, figyelembe véve a korosztályok életkori sajátosságait.
Időjárástól függően (köd, 5 fok alatti hőmérséklet, eső, viharos szél
esetén nem) napi 1-3 órát levegő és napfény edzést biztosít a
fokozatosságot betartva.
- A nyári napirendet az egész napos levegőn való tartózkodásra építi
(kivétel az erős napsugárzás miatt a 12-15 óra közötti időszak).
A mozgás anyagát lásd mozgás fejezetben.
Személyi higiéné

Óvodapedagógus feladatai:
Tisztálkodás
- A napirend keretei között elegendő időt biztosít a gondozási teendők
egyéni tempó szerinti végzésére.
- Tisztálkodási folyamatot megismerteti: helyes sorrendiséggel és
technikával, egészségügyi szokásokkal.
- A tisztaság alapvető fontosságának, a betegség megelőzés és fertőzések
megelőzésének jelentőségét életkor specifikus módszerekkel tudatosítja
a gyermekekben. Ezen belül a test tisztántartásán értjük a bőr, fogak,
szájüreg, haj, érzékszervek, körmök ápolását, a ruházat higiéniája a
mosás, tárolás feladatait is tartalmazza, illetve a közvetlen környezetünk
tisztántartására is hangsúlyt fektet.
- A megvalósításban fejlettség szerinti segítséget nyújt. Fokozatosan
kialakítja az önállóságot.
Öltözködés
- Elegendő időt és szükséges segítséget biztosít az öltözködésben és a
ruházat elhelyezésében a saját polcán.
- A megfelelő viselet kiválasztásában összefüggéseket tár fel a
gyermekekkel az időjárás és tevékenységek között.
- Fokozatosan kialakítja az önállóságot.
- A szülőkkel való kapcsolattartás során a megfelelő mennyiségű és
minőségű ruházat és cipő biztosítására javaslatot tesz. Például:
váltóruhák, lábboltozatot és lábfejet védő megfelelő méretű cipők
biztosítása, lógó alkatrészek eltávolítása.
Pihenés
- Ebéd után a csoport szükségleteinek megfelelően nyugodt pihenés
feltételeit biztosítja, ellenőrzi a terem szellőztetését, az ágyak megfelelő
elhelyezését (a lehető legnagyobb távolságban).
- A gyermekek elalvását segíti biztonságot adó szokásrendszerrel, pl.
mesével, énekkel, zenehallgatással, testi közelséggel, puha tárgyakkal.
- Pihenés időtartamát a csoport szükségleteihez igazítja.
- Az ágyneműről és annak tisztításáról a szülő gondoskodik, háromhetente
és a gyermek minden megbetegedése alkalmával.
- Egészséges tiszta biztonságos környezet megteremtése higiéniás
szabályok kialakítása.

Az óvodás gyermek saját testi gondozásának megtanítása és mozgásigényének
kielégítése csak egészséges környezetben történhet. Ennek érdekében a dajkák
munkájához tartozik a mindennapos portalanítás, felmosás, fertőtlenítés,
szellőztetés a higiénés szabályok betartatása a gyermekkel.
A balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekek által használt eszközöket
fokozott odafigyeléssel kezeli, szükség esetén kezdeményezi javítását, cseréjét.
Különösen az udvari, vagy játszótéri játékoknál, sétán felhívja a gyermekek
figyelmét a helyes eszközhasználatra, biztonságos közlekedés szabályaira,
kirándulásra szülői segítséget kérhet.
- A gyermekek szükséglete szerint (szülők bevonásával) speciális
szakemberek bevonásáról gondoskodik, az óvoda orvosa, fogorvosa,
védőnője, szakszolgálatok segítségével.
- A Nevelési Tanácsadó logopédusával konzultál, aki hetente kétszer tart
foglalkozásokat óvodánkban. A nevelési év elején a logopédus felméri a
beszédhibás gyermekeket, s az órarendjében a fejlesztő foglalkozásokat
megtervezi.
- A Nevelési Tanácsadó pszichológusával, egyéb szakemberével
kapcsolatot tart, aki szükség esetén, javaslatot ad az egyéni bánásmódra
és a fejlesztésre, valamint speciális terápiára fogadja a gyermekeket. Az
óvodapedagógus a javaslatokat beépíti az egyéni fejlesztő munkába.
Testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a
szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése
Alapelvek:
A dohányzás megelőzésében és visszaszorításában jelentős szerep jut az
óvodapedagógusoknak és az óvoda technikai személyzetének.
Az óvoda felnőtt dolgozói modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára. Az
óvodában a gyermek előtt dohányzó felnőtt nagyobb hatást gyakorol a
gyermekre, mint egyéb szocializációs helyzet, ezért az óvoda dolgozói
nagyobb felelősséggel tartoznak személyes példamutatásukért. Az óvoda
feladata minden olyan helyzet elkerülése, amely a gyermeknek kedvezőtlen
mintaként szolgálhat.
A dohányzás megelőzését szolgáló óvodai egészségnevelési program
tevékenységei:
- szabad beszélgetések. A beszélgetés kezdeményezője lehet az
óvodapedagógus, de lehet maga gyermek is (valamely aktuális
eseménnyel, élménnyel, filmjelenettel stb. kapcsolatosan). A szabad
beszélgetésben kisebb, önkéntesen csatlakozó gyermekcsoport vehet
részt beszámolóval, események értékelésével, képek nézegetésével, stb.
párhuzamosan. Fontos: az önkéntes részvétel, a szabad megnyilatkozás

és véleménynyilvánítás. A dohányzás ártalmainak elemzésére szolgáló
szabad beszélgetések kezdeményezésére a következő alkalmakat,
lehetőségeket alkalmazzuk:
• Kirándulási élmények feldolgozása: napsütés, szabad levegő, madárdal,
napozás (lebarnulás), szabad mozgás, jókedv, veszélyek (napozás, növényzet.),
értéke: füstmentesség, pormentesség, szabad légzés, erőkifejtés, sok mozgás.
• Városi, falusi élmények megbeszélése: az utca forgalma, a gépkocsik füstje,
az áruházak levegője, gyárak környékének kedvezőtlen viszonyai, utazás
tömegközlekedési járművön,
"talponállók", ivók, vendéglők külső képe, az utcai porképződés, az otthoni
állattartással járó szagok.
• Élmények elmondása a dohányfüstös helyiségekről: saját lakásunk levegője,
szórakozó helyek füstje, gyárkémények füstje, füstmérgezéses balesetek; a
családban dohányzók megszokott dohányzási helyei, vendégségben tapasztalt
dohányzás.
• Ismeretek átadása a dohányzás ártalmairól a gyermeki élményekkel
kapcsolatosan: károsítja a tüdőt, az idegrendszert, valamint a gyomor és a szív
munkáját; másokat is károsít, zavarja azokat, akik beszívják a dohányfüstöt,
kellemes-e a füstös levegőjű teremben tartózkodni, hogyan védekezhetünk
ellene (szabadlevegőn tartózkodás, a lakás szellőztetése).
• Beszélgetés arról, milyen leszek, ha nagy leszek: mi szeretnék lenni; segíteni
akarok másoknak, alkotni szeretnék, egészséges, edzett, erős akarok lenni; mit
kell ezért tenni, mit kell elkerülni (elhatározom, hogy nem kezdem el a
dohányzást).
A bántalmazás, erőszak megelőzése
Alapelvek
A WHO definíciója:
„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában
foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az
elhanyagolás, vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb
kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének,
fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét
eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon
vagy hatalmon alapul.”
Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a
gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely
súlyos ártalmat okoz, vagy ennek veszélyével fenyeget bármelyik területen:
egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos

körülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy valószínűséggel jelenthet a
gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi és szociális
fejlődésére. Figyelembe kell venni ennek megítélésekor, hogy milyen
mértékben adottak a feltételek a család rendelkezésére álló erőforrásai
tekintetében. Minden olyan mulasztás vagy baj okozása, amely jelentősen árt a
gyermek egészségének vagy lassítja, akadályozza szomatikus, mentális és
érzelmi fejlődését.
Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a
szeretetkapcsolat hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése,
elutasítása, a gyermek jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó
magatartás más családtaggal szemben.
Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek
hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan
esetekben, amikor veszélynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás
késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának
indokolatlan elmulasztása, késleltetése.
A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy
gyermeknek, vagy ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt - bár tud
róla, vagy szemtanúja –nem akadályozza meg, illetve nem jelenti.
Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így
különösen ütés, rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset, stb.),
amely a gyerek fizikai sérüléséhez, halálához vezet vagy vezethet. Ide
sorolható a közlekedés során elkövetett gondatlan veszélyeztetés (gyermekülés
hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.)
Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz
bánásmódot jelenti, amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek
érzelmi fejlődésére. Ez magában foglalhatja annak közvetítését a gyermek felé,
hogy értéktelen, el nem fogadott, nem kívánt és nem szeretett. Jelenthet az
életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások támasztását a
gyermekkel szemben (pl. a szobatisztaság idő előtti erőltetése, a képességekhez
nem igazodó követelmények). Ide tartozik a gyermekekben állandó
félelemérzet, vagy szorongás keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az
érzelmi zsarolás, a gyermek kihasználása. Az érzelmi bántalmazás súlyos
formája az olyan élethelyzet, amelyben a gyermek szem és fültanúja más
bántalmazásának. Az érzelmi bántalmazás mindezen komponenseket magában
foglalhatja, de egymagában is jelentkezhet.
Szexuális bántalmazás a gyermek bevonását jelenti olyan szexuális aktivitásba,
amelyet a gyermek nem képes megérteni, felfogni, amelyhez nem tudhatja az
érdemi beleegyezését adni, vagy amelyre a gyerek koránál, fejlettségi
állapotánál fogva nem érett, továbbá amelyet tilt az adott társadalom/közösség
jog-és szokásrendje, illetve az adott környezetben elfogadott tabuk. A szexuális
visszaélés létrejöhet felnőtt és gyermek, vagy olyan korú gyermek és gyermek
között, ahol a kapcsolat a kor és a fejlettség okán, a kapcsolat felelősségén,

bizalmon vagy hatalmi helyzeten alapszik, és a tevékenység az agresszor
szükségleteinek kielégítését, vagy megelégedettségét szolgálja. Ez magában
foglalhatja, de nem feltétlenül korlátozódik: egy gyermek kényszerítése, vagy
késztetése bármilyen törvénytelen szexuális aktivitásra, a gyermek
kizsákmányolása gyermekprostitúció, vagy más jogellenes szexuális aktivitás
formájában, -a gyermek felhasználása és kizsákmányolása pornográf anyagok,
videó felvételek, vagy előadások, megnyilvánulások formájában.
Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket.
Ezekben az esetekben egy gyermeket egy másik gyermek, vagy gyermekek
csoportja a konfliktusok szokásos kezelésén túl - ismételten - fizikailag,
lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan molesztál. A probléma kezelésénél igen
fontos, hogy az áldozat és az elkövető egyaránt kapjon megfelelő segítséget.
Speciális terület a testvérbántalmazás, annak érzelmi vonatkozásai, indulati
tartalma miatt.
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése,
tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy közreműködjön a
gyermek– és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését
veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
• Az óvoda ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással, a korai tanulási,
beilleszkedési nehézségek korrekciójával, a hátrányos helyzetű gyermekek
felzárkóztatásával, valamint a gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos
feladatokat; felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat, és
pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, illetőleg
ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést
kezdeményez.
• A nevelési intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködik a
gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó
feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
Ha a nevelési intézmény a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai
eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti
szolgálattól.
• A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor tájékoztatni kell a gyermek-és
ifjúságvédelmi felelős személyéről (óvodavezető), valamint arról, hogy milyen
időpontban és hol kereshető fel.
A kisgyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan "érzékeny".
Nemcsak az erős fizikai ingerek okoznak az óvodás gyermeknél
egészségkárosodást, hanem az erőszakos cselekmények (brutalitás, vérengzés,
gyilkosság) látványa is. Mindezek megelőzésére nem elég a szülőket
felvilágosítani, de a védekezés helyes módszereinek alkalmazására sarkallni is
szükséges. Ennek megvalósítása érdekében a szülői értekezletek

en megbeszélési anyagként alkalmazzuk az erőszakot sugárzó
tömeghírközlések, filmek kivédését is.
Baleset megelőzés és elsősegélynyújtás
Alapelvek:
Fontos, hogy rájöjjenek az óvodások; egy kis odafigyeléssel és óvatossággal
rengeteg baleset és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne.
A gyerekek megismerkednek a vészhelyzetek, vagy balesetek során
elvégzendő legfontosabb teendőkkel, illetve ezek közül is azzal, amit ők el is
tudnak végezni. Ide tartozik a segítséghívás (felnőtt értesítése, vagy esetleg
mentőhívás), a beteggel való kapcsolatteremtés és a könnyebb sérülések
ellátása. A gyerekek megtanulják, hogy egy-egy hétköznapi tárgy (pl.: bicikli,
mászóka, autó, gyógyszer) milyen veszélyforrásokat hordoz magával, illetve
mire érdemes odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében.
Módszere a szerepjáték, mesélés, bábozás, könyv és képolvasás, társasjátékok,
beszélgetés.
Általános előírások
A gyermekekkel - az óvodai nevelési év, valamint- szükség szerint, a
foglalkozás, kirándulás stb. előtt ismertetni kell a következő védő-óvó
előírásokat.
Védő-óvó előírás:
- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás,
- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,
- a tilos és az elvárható magatartásforma.
A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének
megfelelően kell ismertetni. Az ismertetés ténye a csoportnaplóban kerül
dokumentálásra. Az óvoda házirendjében vannak meghatározva azok a védő,
óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során
meg kell tartaniuk.
A gyermekbalesetek megelőzése érdekében illetve bekövetkezésekor ellátandó
feladatok az SZMSZ–ben kerültek rögzítésre.
Elsősegély doboz a konyhában található.
Az óvoda berendezése, eszközei csak a baleset megelőzés szempontjai alapján
történt vizsgálat után kerülnek használatba, állapotuk folyamatosan

ellenőrzésre kerül, ez az udvari eszközök esetében szakértői felülvizsgálattal
egészül ki.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
- Kulturáltan étkezik
- Helyesen használja az evőeszközöket
- Önállóan használja a vécét
- Önállóan és helyesen mos kezet, szájat öblít
- Szükség szerint használja a zsebkendőt
- Helyesen, megfelelő sorrendben öltözködik, vetkőzik, ruháját
helyrerakja
- Szívesen kezdeményez mozgásos játékokat, szívesen vesz részt benne
- Az egészségfejlesztés szempontjait, alapjait ismeri.

