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Boldog Brenner János Óvoda 

 

OM: 203 322 

Bozoki Tagóvodája 

 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső 

burkolat, 

megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok 

tartalmazzák. 

  A B C 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 1 1 db 

3. gyermekágy/fektető 

tároló helyiség 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) valamennyi 

gyermekágy tárolására 

alkalmas) csoportonként 1 

 gyermekágy 25 db 

ágyaknak alkalmas szekrény 1 db 

4. tornaszoba, 

sportszertárral 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

A tornaszoba kialakítása 

kötelező. 

Nincsen kialakítva helyben. 

Amennyiben további tornaszoba 

kialakítása válik szükségessé, úgy 

a gyermekek számára aránytalan 

teher és többletköltség nélkül 

más nevelési-oktatási 

intézménnyel-, illetve sportolásra 
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alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével írásban kötött 

megállapodás alapján is 

biztosítható a tornaszoba vagy 

tornaterem helyiség használata. 

 

5. logopédiai foglalkoztató, 

egyéni fejlesztő szoba 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában a 

logopédiai és az egyéni 

foglalkoztatókat külön kell 

kialakítani 

1 db - étkezőben 

6. óvodapszichológusi 

helyiség 

ha az óvodapszichológus 

alkalmazása kötelező 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában helyben 

alakítandó ki. 

7. játszóudvar óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Rendelkezünk. Minősített 

játékokkal felszerelve. 

Iskolában is kialakítható, ha adott 

időben biztosítható a kizárólagos 

használat az óvoda részére 

gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában minden 

esetben helyben kell kialakítani 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és azon a 

telephelyen, amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

 Íróasztal + szék 

Szekrények (irattároló, kulcsos) 

 

Számítógép  

 

Könyvtár 

Szülői fogadó – vezetői iroda 

9. intézményvezető-

helyettesi iroda 

ha az óvodában 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező 

(székhelyen és telephelyen) 

1 

 Székhelyen kialakítva. 

(Szombathely, Hollán Ernő utca 

8.) 
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10. tagintézmény-,  

intézményegységvezető- 

helyettes 

Ha az óvodában 

tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása 

kötelező, székhelyen és 

telephelyen 1 

 Tagintézmény vezetői iroda. 

1 db íróasztal  

1 db számítógép asztal + 1 szék 

3 db felnőtt szék 

1 db szekrények (irattároló, 

kulcsos) 

1 db szekrény (nem kulcsos) 

1 db üveges szekrény 

1 db nagy könyves polc 

1 db felfüggeszthető könyvespolc 

1 db kis szekrény (fénymásoló) 

1 db felnőtt öltözőszekrény  

1db Számítógép  

1 db Monitor  

1 db nyomtató 

1 db EPSON multif. nyomtató 

1 db fénymásoló 

 

 

11. óvodatitkári iroda ha az óvodában az 

óvodatitkár alkalmazása 

kötelező 

óvoda székhelyén 1 

Ha óvodában az Nkt. alapján az 

óvodatitkár alkalmazása 

kötelezően előírt, a 

feladatellátáshoz szükséges hely 

a tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettesi irodával közösen is 

kialakítható, ha azt a helyiség 

mérete lehetővé teszi. 

Székhelyen, Szombathely, Hollán 

Ernő utca 8. 

12. nevelőtestületi és 

könyvtárszoba 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

A könyvtárszoba abban az 

esetben alakítható ki a 

nevelőtestületi szobával együtt, 

ha azt a helyiség mérete lehetővé 

teszi. A könyvtárszoba legalább 

500 könyvtári dokumentum 

befogadására legyen alkalmas, az 

óvoda-pedagógusok 

felkészüléséhez. 
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Tagintézmény vezetői iroda. 

13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 

14. többcélú helyiség (szülői 

fogadásra, tárgyalásra, 

ünnepek megtartására 

alkalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

 Csoportszoba 

15. orvosi szoba, elkülönítő 

szoba 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Az orvosi szoba kialakítása, 

létesítése nem kötelező, 

amennyiben az óvoda-

egészségügyi szolgálat 

nyilatkozata szerint a gyermekek 

ellátása – aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a közelben 

található egészségügyi 

intézményben megoldható. 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában minden 

esetben helyben kell kialakítani. 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 

 

 

 25 gyermekre 

Másik gyermekcsoporttal 

közösen is kialakítható, ha a 

helyiség alapterülete, illetve a 

gyermekek száma azt lehetővé 

teszi. 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában nem 

alakítható ki másik csoporttal 

közösen. 

17. gyermekmosdó, WC 

helyiség 

gyermekcsoportonként 1 

(WC - nemenként 1) 

25 gyermekre 

Gyermeklétszám 

figyelembevételével. 

Másik gyermekcsoporttal 

közösen is kialakítható, ha a 

helyiség alapterülete, illetve a 

gyermekek száma azt lehetővé 

teszi. 
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Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában nem 

alakítható ki másik csoporttal 

közösen és ott ahol 

mozgáskorlátozott gyermeket 

nevelnek, az akadálymentes WC 

kialakítása is kötelező. 

18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai 

csoportok száma több mint 

hat 2 

 

2 óvodapedagógus, 1 dajka,  

1 konyhai dolgozó 

A kialakításnál figyelemmel kell 

lenni arra is, hogy férfi 

óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában 

gyógypedagógusok, konduktorok 

is alkalmazásba kerülhetnek. 

19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai 

csoportok száma több mint 

hat 2, 

vagy az óvoda épülete 

emeletes, szintenként 1 

Kialakítva! 

A kialakításnál figyelemmel kell 

lenni arra is, hogy férfi 

óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában 

gyógypedagógusok, konduktorok 

is alkalmazásba kerülhetnek. 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai 

csoportok száma több mint 

hat, vagy az óvoda épülete 

emeletes, szintenként 1 

Kialakítva! 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

A kialakításnál figyelemmel kell 

lenni arra is, hogy férfi 

óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában gyógy-

pedagógusok, konduktorok is 

alkalmazásba kerülhetnek. 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

A kialakításnál figyelemmel kell 

lenni arra is, hogy férfi 

óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában 
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gyógypedagógusok, konduktorok 

is alkalmazásba kerülhetnek. 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Kialakítva. 

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában, ahol a 

szárító helyiség a mosó, vasaló 

helyiséggel együtt kialakítható. 

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 Gyermekétkezővel együtt. 

25. főzőkonyha óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program 

szerint, helyben főznek. 

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 A tálaló, mosogatóval egy 

helyiségben. 

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 Kialakítva! 

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program 

szerint, helyben főznek. 

29. földesárú raktár óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program 

szerint, helyben főznek. 

30. éléskamra óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program 

szerint, helyben főznek. 

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában. 

32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában, ahol 

mozgáskorlátozott gyermekeket 

nevelnek. 

33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 Kialakítva! 

34. A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, 

tervezési program többet is előírhat. 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 
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Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját 

kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C 

1. 1. Csoportszoba     

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 

25 db gyermekágy 

ágyak tárolásához  

1 db szekrény  

Mozgássérült esetén kemény 

ágybetétek, decubitus matrac 

egyéni szükséglet szerint; látás- 

és középsúlyos értelmi 

fogyatékos esetén védőszegély 

(rács). 

3. gyermekszék 

(ergonomikus) 

gyermeklétszám szerint 1 

 14 db gyermekszék (bükk) 

 25 db gyerekszék (bükk-új) 

 15 db udvari fémszék 

   2 db babakonyhai szék 

Mozgássérült, látás- és 

középsúlyos értelmi fogyatékos 

esetén állítható magasságú, 

lábtartóval és ülőkével. 

4. gyermekasztal gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 8 db   

2 db gyerek félkör asztal  

1 db babakonyhai kisasztal  

Mozgássérült, látás- és 

középsúlyos értelmi fogyatékos 

esetén állítható magasságú, 

dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes óvoda asztalok. 

5. fényvédő függöny ablakonként, az ablak 

lefedésére alkalmas 

méretben 

 Rendelkezünk! 

6. szőnyeg gyermekcsoportonként, a 

padló egyötödének 

lefedésére alkalmas 

méretben 

  2 db,   2,2 m  x  1,95 m 

7. játéktartó szekrény vagy 

polc 

gyermekcsoportonként 2, 

sajátos nevelési igényű 

gyermek esetén további 1 

   3 db nagy polcos   

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1  1 db (pici, 2 fiókkal) 

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1  1 db polcos szekrény 

10. textiltároló és foglalkozási 

eszköztároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1  1 db polcos, ajtós szekrény 

1 db polcos, fiókos szekrény 

(rajz) 
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2 db textiltároló (babaruhák, 

szerepjáték ruhák)  

11. edény- és evőeszköz-

tároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1  1db ajtós és fiókkal a melegítő 

konyhában. 

12. szeméttartó  gyermekcsoportonként 1  1db 60 literes 

13. 2. Tornaszoba     

14. tornapad 
 

 1 db 

15. tornaszőnyeg 1  1 db 

16. bordásfal 2  3+2 db 

17. mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő 

készlet 

1 Későbbiekben felsorolva. 

18. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális felszerelések 

három gyermek egyidejű 

foglalkoztatásához 

Ha az óvoda sajátos nevelési 

igényű gyermeket nevel; a 

pedagógiai programban foglaltak 

szerint. 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba  Az étkező. 

20. a fogyatékosság típusának 

megfelelő, a tanulási 

képességet fejlesztő 

eszközök 

  A pedagógiai programban 

foglaltak szerint. 

21. tükör (az asztal 

szélességében) 

1 1 db 

22. Asztal 1 az összes asztalból szükség 

esetén rendelkezésre áll 

23. Szék 2 1db gyermekszék + 1 db felnőtt 

az összes asztalból és székből 

szükség esetén rendelkezésre 

áll. 

24. Szőnyeg 1  az összes szőnyegből szükség 

esetén rendelkezésre áll 
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25. játéktartó szekrény vagy 

könyvek tárolására is 

alkalmas polc 

1  1db 

26. 4. óvodapszichológusi 

szoba 

Gyermeklétszám szerint  Székhelyen biztosítva 

27. Asztal 1 
 

28. Szék 4   

29. Szőnyeg 1   

30. Könyvek, iratok tárolására 

is alkalmas polc 

1   

31. 5. Játszóudvar     

32. kerti asztal gyermek- 

csoportonként 1 

 1 

33. kerti pad gyermek- 

csoportonként 2 

2 

34. Babaház gyermek- 

csoportonként 1 

1 

35. udvari homokozó gyermek- 

csoportonként 1 

1 

36. Takaróháló homokozónkként 1 1 

37. mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő 

eszközök 

V. rész szerint  1 db íves mászóka 

1 db rugós játékló 

1 db fészekhinta 

1 db mérleghinta 

1 db csúszda 

1 db polyball-labdabedobó játék 

1 db Robi – kombinált mászóka 

1 db nyújtó 

3 db műa. kismotor 

1 db roller 

38. 6. Intézményvezetői 

iroda 

   Székhelyen biztosítva 
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39. íróasztal és szék 1-1   

40. tárgyalóasztal, székekkel 1   

41. Telefon 1   

42. Fax 
  

43. Könyvszekrény 1   

44. Iratszekrény 1   

45. Elektronikus adathordozó 

szekrény 

1   

46. számítógép, internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1 felszerelés   

47. számítógépasztal és szék 1-1 
 

48. 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, 

intézményegység vezető-helyettesi, óvodatitkári iroda 

 I/10. pontban megtalálható 

49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)   

50. íróasztal és szék 1-1 
 

51. Iratszekrény 1 
 

52. Telefon 1 Közös vonallal is működtethető. 

1 

53. számítógépasztal és szék 1-1   

54. számítógép, internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1  1 készlet 

55. 8. Nevelőtestületi szoba    A tagintézmény vezetői 

szobában. 

I/10. pontban megtalálható 

56. fiókos asztal, ami egyben 

eszköz előkészítő 

munkaasztal is 

pedagóguslétszám  

szerint 1 
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57. Szék pedagóguslétszám  

szerint 1 

  

58. könyvtári dokumentum 500 

 

Az óvoda-pedagógusok 

felkészüléséhez. 

180 db tagóvodánkban 

59. Könyvszekrény 2 

 

I/10. pontban feltüntetve 

60. Fénymásoló 
 

 I/10. pontban feltüntetve 

61. Tükör 
 

 1 db 

62. 9. Többcélú helyiség     

63. tárgyalóasztal székekkel 1  Székhelyen biztosítva 

64. 10. Orvosi szoba, 

elkülönítővel 

berendezése, felszerelése a 

vonatkozó jogszabályban 

előírtak szerint 

Amennyiben az óvoda-

egészségügyi szolgálat az 

óvodában megszervezett, 

biztosított. 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában, helyben 

biztosítva. 

65. 11. Gyermeköltöző     

66. öltözőrekesz, ruhatároló, 

fogas 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

öltözőrekeszen belül elkülönített 

cipőtároló  

67. Öltözőpad gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 Az öltöző szekrények paddal 

cipőtartóval ellátottak 5 db  

+ 3 öltözőpad  

25 főre 

68. 12. Gyermekmosdó, WC 

helyiség 

    

69. Törülközőtartó gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 25 gyermekre 

70. Falitükör mosdókagylónként 1  1 db hosszú a gyermek 

mosdókagylók szélességében 
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71. rekeszes fali polc 

(fogmosó tartó) 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 Olyan a törölközőtartó, amin 

van pohártartó (álló) 

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

  A B C 

1. egyéni tisztálkodó szerek gyermeklétszám szerint 1  fogmosó pohár 25 db 

2. tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1  körömkefe 3 db 

3. Fésűtartó csoportonként 1  1db 

4. Törülköző felnőtt és gyermeklétszám szerint 3-3  3 felnőtt db  

5. Abrosz asztalonként 3  15 db 

6. Takaró gyermeklétszám szerint 1   

7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám  

szerint 3-3 

  

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját 

kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C 

1. szennyes ruha tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

  

2. mosott ruha tároló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

  

3. Mosógép óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha a mosás helyben 

történik 

1 db 

4. Centrifuga óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha a mosás helyben 

történik 

5. Vasaló óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 

6. Vasalóállvány óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 
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7. Szárítóállvány óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

1 db  

8. Takarítóeszközök óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

2 db seprű,2 db lapát 

2 felmosó vödör rúddal, 

2 db vileda felmosó 

készlet 

2 db lavór 

9. kerti munkaeszközök, 

szerszámok 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1-1 

1 db ásó 

1 db kiskapa, 1 db 

nagykapa 

1 lombsöprű 

2 db udvari söprű 

2 db gereblye, 

1 db kerti locsolókanna 

2 db hólapát 

10. Hűtőgép óvodánként 1 2 db 

11. Porszívó óvodánként 1 1 db  

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

  A B C 

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszköz fajtánként) 

2. különféle 

játékformák 

(mozgásos 

játékok, gyakorló, 

szimbolikus, 

szerepjátékok, 

építő-konstruáló 

játékok, 

szabályjátékok, 

dramatizálás, 

bábozás, 

barkácsolás) 

eszközei 

gyermekcsoportonk

ént a gyermekek 

30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

Árajánlat kérelem – beszerzés alatt  

1. sz. melléklet csatolva 

Készségfejlesztő játékok 
 
 
 
 
Építő játékok,  

 

társasjátékok, szabályjátékok 

 

 

 

Készségfejlesztő, - beszédfejlesztő játékok 

 
Szerepjátszó játékok 
 
 
Gyermekkönyvek – 2. sz. melléklet csatolva 
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3. mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést 

segítő, 

mozgásigényt 

kielégítő eszközök 

gyermekcsoportonk

ént a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

Tornaszobai eszközök – 1 . számú melléklet  

trambulin, műanyag egyensúlyozó játékok, 

mozgásfejlesztő játékok 1-1 készlet 

Udvari eszközök: II./37. pontban feltüntetve 

Kismotorok – 3 db 

Homokozó készlet – 2 nagy műanyag kosár 

Rollerek – 1 db 

Ütemezve – beszerzés alatt – árajánlat kérelem! 

4. ének, zene, 

énekes játékok 

eszközei 

gyermekcsoportonk

ént a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

óvodai hangszerkészlet: 1. számú melléklet 

5. az anyanyelv 

fejlesztésének, a 

kommunikációs 

képességek 

fejlesztésének 

eszközei 

gyermekcsoportonk

ént a gyermekek 

30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

1. számú melléklet 

6. értelmi 

képességeket 

(érzékelés, 

észlelés, 

emlékezet, 

figyelem, képzelet, 

gondolkodás) és a 

kreativitást 

fejlesztő anyagok, 

eszközök 

gyermekcsoportonk

ént a gyermekek 

30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

 

1. számú melléklet 

7. ábrázoló 

tevékenységet 

fejlesztő, eszközök 

gyermekcsoportonk

ént a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

Ollók, festékek, színes ceruzák, ecsetek, ragasztó, 

gyurma. 

20 000 Ft évente eszközkészletre, a Munkaterv 

szerint. 

Barkácsolás, rajzolás, festés 

22 db olló 
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8. a természeti – 

emberi - tárgyi 

környezet 

megismerését 

elősegítő 

eszközök, anyagok 

gyermekcsoportonk

ént a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

9. munka jellegű 

tevékenységek 

eszközei 

gyermekcsoportonk

ént a gyermekek 

30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

Beszerzés alatt – ütemezve! Az udvariak 

rendelkezésre állnak- 

  

10

. 

2. A nevelőmunkát segítő egyéb 

eszközök 

  

11 Televízió óvodánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

  

12 magnetofon/CD 

lejátszó/hangfalak 

három 

csoportonként 1 

 1 db 

13 diavetítő vagy 

projektor 

óvodánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db diavetítő 

 

14 Vetítővászon óvodánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

  

15 hangszer 

(pedagógusoknak) 

óvodánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

(Óvodapedagógus zenei képzettségének 

megfelelően – van furulyája) + 1 db xilofon  

16 hangszer 

(gyermekeknek) 

gyermek- 

csoportonként, a 

gyermekek 30%-

ának megfelelő 

mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

Hangszerkészlet – 1. számú melléklet 

 

17 egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

felszerelések 

gyermekcsoportonk

ént a gyermekek 

30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő 

óvodában; az óvoda pedagógiai programja szerint 

1. számú melléklet 
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18 projektor vagy 

írásvetítő 

1 
 

VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS ESZKÖZEI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját 

kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C 

1. 1. Beszédfogyatékosok     

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1   

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1   

4. 2. Hallási fogyatékosok     

5. Dallamíró csoportonként 1   

6. hallásvizsgáló és 

hallókészülék tesztelő 

felszerelés 

óvodánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelését a többi gyermekkel 

azonos óvodai csoportban látja el és a 

gyermekek száma nem éri el a 

tizenhármat, az eszköz használata 

megoldható másik köznevelési 

intézménnyel történő együttműködés 

keretében 

7. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő készülék 

gyermeklétszám 

szerint 1 

  

8. a különböző nyelvi 

kommunikációs szinteknek 

megfelelő kifejezések képi 

megjelenítésére alkalmas 

elektronikus 

információhordozó 

óvodánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelését a többi gyermekkel 

azonos óvodai csoportban látja el, és 

a gyermekek száma nem éri el a 

tizenötöt, az eszköz használata 

megoldható másik köznevelési 

intézménnyel történő együttműködés 

keretében 

9. nyelvi kommunikáció 

vizuális, auditív 

megjelenítésének 

óvodánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelését a többi gyermekkel 
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ellenőrzésére alkalmas 

eszköz 

azonos óvodai csoportban látja el, és 

a gyermekek száma nem éri el a 

tizenötöt, az eszköz használata 

megoldható másik köznevelési 

intézménnyel történő együttműködés 

keretében 

10. szurdologopédiai eszközök csoportonként 1   

11. 3. Látási fogyatékosok     

12. Olvasótelevízió gyermeklétszám 

figyelembevételével 

gyengénlátók, aliglátók számára 

13. hatrekeszes doboz, gombás 

tábla, szöges tábla, csörgő 

labda 

gyermeklétszám 

szerint 1 

  

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

  A B C 

1. étel-mintavétel (üvegtartály) készlet óvodánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

Justfood ételmintás 

zacskót biztosít 

2. Elsősegélyláda óvodánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

a közegészségügyi 

előírások szerint 

1 db 

3. gyógyszerszekrény (zárható) óvodánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

a közegészségügyi 

előírások szerint 

Irodában zárható 

szekrény! 

1db 

4. amennyiben a betöltött munkakörben a 

viselete előírt, vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint 

5. amennyiben a betöltött munkakörben a 

viselete előírt, vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint 

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 

2 db 
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1.számú melléklet: 

LELTÁR 

2020. 

Játék 

Konstrukciós játékok Selejtezés 

1.  3 doboz normál Lego  

2.  1 kosár duplo Lego járművekkel /2013.számla/  

3.  1 kosár nagy színes fakocka  

4.  1 kosár  közepes méretű natúr fakocka  

5.  1 kosár natúr fa vonatsín/2014.,2015. számla/  

6.  1 tál fa autópálya  /2019.számla/  

7.  1 tál fa jelzőtáblák /2019.számla/  

8.  1 db autószerelőműhely /2017.számla/  

9.  1 tál fa színes járművek  

10.  1 doboz vegyes jármű  

11.  2 doboz apró fa várépítő /fénykép/  

12.  5 db fa házak a vonatokhoz autómosó /2015.számla/  

13.  1 db nagy tűzoltóautó „fogas” /2020.számla/  

14.  1 db kerékcserés kamion szerszámokkal 

/2020.számla/ 

 

15.  5 db pici fakopáncsos autók /kukás, kicsi zöld 

kisteherautó, kicsi sárga markoló, kék fehér fa 

rendőrségi autó, kicsi piros fa tűzoltóautó/ 

/2015.számla/ 

 

16.  1 db nagy fa mágneses darus utánfutó térbeli 

mágneses formákkal 

 

17.  1 db nagy piros tűzoltóautó /2016.számla/  

18.  2 db műanyag rendőrautó  

19.  1 db kék sárga dömper  

20.  1 db műanyag zöld-sárga-kék kukásautó  

21.  1 db műanyag pici sárga-kék-piros hótoló  

22.  1 db építőlapos játéktároló 6 kosárral  

23.  1 doboz mini autó  

24.  1 doboz kicsi fa színes kockák zöld dobozban  

25.  1 doboz  Narancssárga doboz Clics rollerbox 400db –os 

építőjáték /2015.számla/ 

 

26.  1 doboz fa formafűző /2015.számla/  

27.  1 nagy 

doboz 

Java 7 /2015.számla/  

28.  1 közepes 

doboz 

Java 6 /2013.,2015. számla/  

29.  1 doboz  Logi-vár építő natúr színű /2015.számla/  
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30.  1 doboz színes fa virág építő /geometriai építőjáték/ 

/2018. számla/ 

 

31.  1 doboz tüsi játék  

32.  1 doboz háziállatok / legós dobozban/  

33.  1 doboz vadon élő állatok /legós dobozban/  

34.  1 doboz dinó /legós dobozban/  

35.  1 doboz Dupló sín  

36.  1 doboz műanyag „fogas” színes építő  

37.  1 db Supermag /mágneses építőjáték// 2019. számla/  

38.  1 db 3D tűzoltó autó  

39.  1 db 3D markoló  

40.  2 db műanyag épület 1 db tűzoltóság + 1 db 

vonatállomás /2013.számla/ 

 

Báb  

41.  1 db bábtartó fa  

42.  1db bábparaván  

43.  3 db mackó báb /2018.számla/  

44.  2 db sündisznó  

45.  2 db barna nyúl /2018.számla/  

46.  1 db  szürke nyúl /2018.számla/  

47.  1db királylány /2018.számla/  

48.  1 db királyfi /2018.számla/  

49.  1 db öreg király /2018.számla/  

50.  1 db koala maci  

51.  1 db varjú /2018.számla/  

52.  1 db  nagymama /2018.számla/  

53.  1 db pingvin  

54.  1 db  róka /2018.számla/  

55.  2 db kakas /2018.számla/  

56.  1 db cica /2018.számla/  

57.  1 db bárány  

58.  1 db ápolónő  

59.  1 db virágos ruhás rózsaszín arcú lány  

60.  1 db kukás bácsi  

61.  1 db fehér arcú lány  

62.  1 db fehér arcú fiú  

63.  3 db narancssárga arcú emberek  

64.  1 db kacsa  

65.  1 db répa  

66.  1 db  egér  

67.  1 db tehén  

68.  1 db béka  

69.  1 db  lovacska  

70.  1 db kecske  

71.  1 db ujjbáb készlet  

Drámajátékhoz fejdíszek  

72.  1 db sárga pillangó  

73.  1 db  fehér pillangó  

74.  1 db piros pillangó  

75.  1 db kacsa  

76.  1 db  tyúk  

77.  1 db napocska  

78.  3 db róka  
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79.  1 db  macska  

80.  3 db farkas+farok  

81.  1 db katica csáp  

82.  2 db kecske  

83.  1 db medve  

84.  1 db egér /2018.számla/  

85.  1 db oroszlán  

86.  1 db nyúl  

87.  1 db  bárány  

88.  2 db török basa kalap  

89.  1 db kutya  

90.  1 db rendőrsapka /2019.számla/  

91.  1 db tűzoltósisak műanyag piros  

92.  2 db műanyag kormány piros-kék /2020.számla/  

Hangszerek  

93.  1 db hangszertartó  

94.  1 db kék dob  

95.  2 db csörgő dob  

96.  1 doboz 6 db-os színes műanyag ritmushangszer készlet  

97.  1 db nagy szilofon  

98.  1 db kicsi szilofon  

99.  1 pár tojás /2019.számla/  

100.  1 db cintányér  

101.  1 db nagy háromszög  

102.  2 db kicsi háromszög /2018.számla/  

103.  2 db  fa pálca  

104.  1 pár piros csörgő ritmushangszer  

105.  1db lábdob  

Babaszoba  

106.   régi babaruhák  

107.  1 db babaruha /2019. számla/  

108.  1 db mózeskosár  

109.  2 db nagy merev műanyag hajasbaba  

110.  1 db  rózsaszín ruhás baba /2020. számla/  

111.  5 db kopasz baba  

112.  1 db  hajas baba /2013.számla/  

113.  1 db mini kopasz baba  

114.  1 db nagy fonalhajú baba  

115.  1 db romlybob /fiú farmer//2015.számla/  

116.  1 db mély babakocsi  

117.  1 db bordó sport babakocsi/háromkerekű babakocsi 

Kati 2016.számla/ 

 

118.  1 db pelenkázótáska  

119.  3 db babaágynemű készlet /2013.számla/  

120.  1 db fonott bölcső  

121.  7 db népviseleti szoknya  

122.  1 db babaház kellékekkel /2014.számla hajlékony 

család, 2019.számla bababútor, Kovács család/ 

 

123.  1 db babacsalád /2019.számla/  

124.  1 db piros műbőr babaágy  

Babakonyha  

125.  1db konyhabútor  

126.  1 db gyümölcs és zöldség kosár /2014.számla/  
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127.  1 db színes ét- és pohár készlet  

128.  1 db babaétkészlet + cumisüveg /2020.számla/  

129.  1 db króm edénykészlet  

130.  1 db színes fém edénykészlet  

131.  1 db evőeszköztartó evőeszközökkel  

132.  1 db álló evőeszköztartó  

133.  1 db pizza készlet  

134.  1 db torta készlet  

135.  1 db macaron készlet  

136.  1 db barbecui grill készlet /2017.számla/  

137.  1 db 3 részes epres süti  

138.  1 db 3 részes csokis süti  

139.  1 db pénztárgép  

140.  1db bili  

141.  1 db kád  

142.  1 db mosogató  

143.  1 db kis seprű + lapát /2020. számla /  

144.  2 db nagy seprű /2020. számla/  

145.  3 db telefon 1 db /2019.számla/ + 2 db /2020.számla/  

146.  1 db szépítkező asztal székkel /2015.számla/  

147.  2 db orvosi táska /2014.,2020.számla/  

148.  1 csomag játékpénz /2020.számla/  

Szabályjátékok  

149.  1 db Halli gali  

150.  1 db Speed Cups társas  

151.  1 db Ki találod?  

152.  1 db Keller & Mayer Erdei kirándulás /2017.számla/  

153.  1 db Keller & Mayer Bogyó és Babóca Úton az 

oviba /2014.számla/ 

 

154.  1 db Grabolo Bogyó és Babóca /2020. számla/  

155.  1 db Keller & Mayer Túl az óperencián  

156.  1 db Fa doboz Ki nevet a végén összecsukható 

/2014. számla/ 

 

157.  1 db Play & Fun fa állat figurás ki nevet a végén 

/2018.számla/ 

 

158.  1 db  csigafutam  

159.  1 db Rabensburger Colorama  

160.  1 db Rabensburger 4 First Games  

161.  1 doboz 6 db sárga dobókocka /2020. számla/  

Kártyák  

162.  1 db nézd csak mi változott meg /2015.számla/  

163.  1 db memória kártya ellentét párok  

164.  1 db memória kártya foglalkozások  

165.  1 db Fekete Péter/2013.számla/  

166.  1 db Furfangos párosító  

167.  1 db madaraink /2015.számla/  

168.  1 db vadon élő állatok /2015.számla/  

Fejlesztő játékok  

169.  1 db Piatnik Játékiskola kirakójáték  

170.  1 db Goki egeres boling játék  

171.  1 db HAP Tangaló  

172.  1 db Ecology Diset  

173.  1 db Játszva tanuljuk az évszakokat  
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174.  3 db régi Keller & Mayer Játszva megismerjük a 

számokat 

 

175.  1 db régi Keller & Mayer Játszva megismerjük a 

háziállatokat 

 

176.  1 db Keller & Mayer Játszva megismerjük a 

háziállatokat /2019.számla/ 

 

177.  2 db Keller & Mayer Játszva megismerjük a 

számokat /2019.számla/ 

 

178.  1 db Keller & Mayer Játszva megismerjük a vadon 

élő állatokat 

 

179.  1 db Keller & Mayer Játszva megismerjük a 

foglalkozásokat 

 

180.  1 db Noris Keresd a párját  

181.  1 db Castle Logix /2014.számla/  

182.  2 db Ravensburg Differix  

183.  1 db Keller & Mayer képkereső Bogyó és Babóca  

184.  1 db Bim Ban Hangos játék  

185.  1 db Noveliky, Necekej színes fűző  

186.  1 db Goki ovális fa fejlesztő/színes golyókat kell 

húzogatni/ 

 

187.  1 db hosszú doboz számok, állatok, ruházat  

188.  1 db Toyland számlépcső korongokkal, kirakóval  

189.  1 db memória állatos keresd a másik felét  

190.  1 db jármű dominó  

191.  1 db állat dominó  

192.  1 db fa dobozos színes dominó  

193.  2 db memória  

194.  1 db nagy állatos dominó műanyag dobozban  

195.  1 db Disney pixar Cars memória  

196.  1 db labirintus kisvakondos tologatós játék /fénykép 

/ kiscsoport/2016.számla/ 

 

197.  1 db  fakocka többfunkciós játék kiscsoport  

198.  1 db sárga fa labirtintus vonalvezető íráselőkészítő 

Duo1 /2018.számla/ 

 

199.  2 db Montessori fa-fém színes golyók-formák 

vonalvezető 

 

200.  2 db Montessori fa vonalvezető  

201.  1 db Évszakos öltöztetős mackócsalád fa  

202.  1 db Froghoppers színes békaugrató műanyag 

/2018.számla/ 

 

203.  4 db műanyag pötyi képkirakó tábla  

204.  4 db  műanyag pötyi kosárban  

205.  1 db Toys pure fa / fénykép/  

206.  1 db Sembol ellentétek  

207.  1 db számos mágneses játék narancssárga fa 

/fénykép/ 

 

208.  1 db nagydoboz átlátszó tetejű évszakos  

209.  1 db nagydoboz átlátszó tetejű halacskás  

210.  5 db évszakos mini fa kirakó  

211.  1 db Clementoni A számok világa  

212.  1 db Loto évszakosdoboz fejlesztőjáték  

213.  1 db Contura formafelismerő /2014.számla/  

214.  1 db Professiones? fejlesztőjáték /fénykép/  
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215.  1 db  fa színes piramis  

216.  1 db Fishing Game San Worlds mágneses horgászos 

játék /2018.számla/ 

 

217.  2 db kék nagy mágneses rajztábla  

218.  1 db sárga nagy mágneses rajztábla  

219.  1 db Montessori fa játék 3 árbócos hajó /fénykép/  

220.  1 db  fa húzogatós számpiramis 5 – ös számig  

221.  1 db Sonds alive Modding Sond /2020.számla/  

222.  1 db fa összerakható Noé bárkája  

Puzzle, kirakó  

223.  1 db Logica kicsi-nagy  

224.  1 db Logica gyümölcs mennyiségek  

225.  3 db nagy évszakos fa keretű puzzle  

226.  1 db nagy évszakos műanyag keretű puzzle  

227.  1 db Bear’s Little Day 10 mini puzzle  

228.  1 db fa hajó kirakó  

229.  2 db fa felezős kisrakó /fénykép /  kiscsoport  

230.  1 db fa forma felezős jármű kirakó /fénykép/ 

kiscsoport 

 

231.  3 db fatábla képkirakó kisvakond 

/fénykép//2018.számla/ 

 

232.  2 db fatábla puzzle /fénykép/  

233.  6 db mese puzzle /fénykép/ kiscsoport  

234.  2 db gombos puzzle /fénykép/ kiscsoport  

235.  1 db  mágneses halacskás puzzle /fénykép/ kiscsoport 

/2013.számla/ 

 

236.  1 db fa óra forma kirakó  

237.  1 db Trefl Frozen II. puzzle /2020. számla/  

238.  1 db Ravensburger Puzzle Paw Patrol  

239.  1 db Peppa Pig malacos mágneses krétás kirakó 

/2020. számla/ 

 

240.  1 db óriás fa fiú kirakó  

241.  1 db óriás fa lány kirakó  

242.  1 db fa síkforma kirakó műanyag fedőlappal  

243.  1 db fa térbeli forma kirakó műanyag fedőlappal  

244.  1 db Mikey egér lap puzzle  

245.  1 db Platnik puzzle 20 hajó  

246.  1 db Ravensburger macska lap puzzle 15 db  

247.  1 db Ravensburger hörcsög lap puzzle 15 db  

248.  1 db Disney wood puzzle Micimackós 25db  

249.  1 db  Trefl Cars puzzle 100db  

Készségfejlesztő – beszédfejlesztő játékok  

250.  2 db zöld Mini Lük kirakó keret /2017.számla/  

251.  2 db piros Mini Lük kirakó keret  

252.  15 db Mini Lük feladatlap /2015.számla/  

253.  1 db Klipp klapp Lük  

254.  1 db szövőkeret /2020.számla/  

255.  4 db trükkös ujjak finommotorika keret 

/2013.számla/ 

 

256.  14 db trükkös ujjak lap  

257.  5 db Logico Primo keret /2013.számla/  

258.  14 db Logico Primo feladatkártyák /2013.számla/  

259.  4 db Logico Piccolo keret /2013.számla/  



24 
 

260.  7 db Logico Piccolo feladatkártyák  

Sport eszközök  

261.  1 db kétszemélyes libikóka zöld krokodil 

/2016.számla/ 

 

262.  2 pár műanyag tip-top tipegő /gólyalábak/  

263.  1 db mini trambulin  

264.  1 db közepes billenő rácshinta   

265.  1 db piros forgó tölcsér  

266.  1 db tornaszőnyeg /2020. számla SzM pénz /  

267.  1 db szivárvány színű ejtőernyő  

268.  1 db Snail Board piros  

269.  1 db színes szivacs ugróiskola  

270.  1 db gumi tüsi piros egyensúlyozó  

271.  1 db forgó korong kicsi /piros/  

272.  1 db kék The Pop Up co célbadobós játék  

273.  1 db barna zsámoly  

274.  1 db színes sátor alagúttal  

275.  2 db kék nagy hullahopp karika  

276.  1 db narancssárga nagy hullahopp karika  

277.  1 db nagy műanyag karika készlet / 2db kék, 3 db 

piros, 2 db sárga,1 db zöld/ 

 

278.  1 db kicsi műanyag karika készlet / 1 db kék, 1 db 

piros, 1 db sárga, 1 db zöld/ 

 

279.  1 db Star Rider /piros/  

280.  1 db Star Rider /sárga/  

281.  1 db zöld Bilibo  

282.  5 db talpérzékelő 

korong/kék,sárga,narancssága,lila,zöld/ 

 

283.  1 db színes szivacs talpkészlet + tenyérkészlet  

284.  1 db számos babzsák készlet /10 db-os/  

285.  1 db színes folyó egyensúlyozó készlet /River/  

286.  1 db gyermek függőágy  

287.  10 db kicsi színes bója  

288.  1 db mini gumi talpérzékelő 

készlet/kék,sárga,narancssárga,lila,zöld/ 

 

289.  1 db akadály téglalap készlet /2 db kék,1db sárga,1 

db piros/ 

 

290.  1 db egyensúlyozó út / 3 db piros, 3 db kék/  

291.  1 db zöld műanyag köralakú egyensúlyozó fa alul  

292.  1 db  fekete műanyag köralakú egyensúlyozó fa alul 

/Gonge/ 

 

293.  1 db 7 fokos színes mászóka  

294.  1 db piros guruló deszka   

295.  1 db zöld guruló deszka  

296.  12 db akadály pályához színes rövid műanyag 

rudak/piros,kék,sárga,zöld/ 

 

297.  1 db hosszú sárga színes rúd  

298.  1 db korong hinta  

299.  1 db tornapad  

300.  1 db kosárpalánk  

Bozsik intézményi programban biztosított eszközök  

301.  5 db narancssárga színű hosszú rúd akadályhoz  

302.  1 db neon színű  hosszú rúd akadályhoz  
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303.  10 db narancssárga bója  

304.  10 db piros labda  

305.  10 db kék labda  

306.  3 db narancssárga labda  

307.  2 db bőr foci labda   

308.  1 db labdagyűjtő háló  

309.  1 db Vulcano kompresszor  

310.  2 db összehajtható foci kapu  

311.  2 csomag foci háló  

312.  1 csomag mini oldaljelölő focipályához  

313.  1 csomag akadálypálya Agility Maze 4 MTR  

314.  20 db Bójakészlet  

315.  4 db  PRO Edzőlabda technikai 
kötéllel (nagy méretű)      

 

316.  4 db SOFT Edzőlabda technikai 
 kötéllel (kis méretű) 

 

317.  4 db Önfelálló kapu  

318.  4 db Összehajtható kapu  

319.  2 db 2:1 Kapu és lábtenisz szett 

 labdával és pumpával 

 

320.  2 db 2:1 Profi edző szett  

321.  2 db 4:1 Profi Edzőállomás  

322.  16 db Megkülönböztető mez  

323.  20 db Könnyített focilabda  

324.  4 db Szivacslabdák: citromsárga  

325.  4 db Szivacslabdák: zöld   

326.  4 db Szivacslabdák: narancssárga  

327.  4 db Szivacslabdák: kicsi - kék  
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2.számú melléklet: 

  Iró Könyv címe 

Barkácsolás Ganevné Székely Katalin Gyerekékszerek gyöngyből 

Barkácsolás Sigrid Wetzel-Maesmanns Tavaszi díszek 

Barkácsolás Marion Semling Játékos figurák 

Barkácsolás Frauke Michalski Húsvéti figurák, díszek 

Barkácsolás Hiltrud Seibel Bűbájos figurák, díszek gyurmából 

Barkácsolás Sigrid Wetzel-Maesmanns Karáccsonyi papírdíszek 

Barkácsolás Hiltrud és Michaela Seibel Só-liszt gyurma 

Barkácsolás   Karácsonyi ajándékötletek - Díszítés 

Barkácsolás Szigmund Zsófia-Tóth József Farsangi jelmez-tervek lányoknak 

Barkácsolás Diószeginé N. Tímea, Szabóné N. Klára Játékszertár 

Barkácsolás   Bújjunk jelmezbe! Maskarák 

Barkácsolás Sebőkné Erdős Andrea Játsszunk szépen fűvel, fával! 

Barkácsolás   Tavaszi díszek 

Barkácsolás Diószeginé N. Tímea, Zsákai Edit 
Játékszertár (Növények, magvak, 
kavicsok alkalmazása 

Barkácsolás Diószeginé N. Tímea, Zsákai Edit 
Játékszertár (Különböző anyagok 
felhasználásával készíthető játékok) 

Barkácsolás   Papírépítő 

Egészség Dr. Cesko Izabella A család háziorvosa 

Ének-zene Kovács Barbara A zenei fejlesztő játékokról 

Ének-zene Forrai Katalin Ének az óvodában 

Ének-zene Pappné Farnadi Tamara "Tücsök koma hegedül" 

Ének-zene Némethné Dávid Irén Anyáők napi köszöntők 

Évszakok   Itt a tél 

Évszakok   Itt a nyár 

Évszakok   Itt az ősz 

Évszakok   Óvodai nevelés játékkal, mesével  NYÁR 

Évszakok   
Óvodai nevelés játékkal, mesével  
TAVASZ 

Évszakok   Óvodai nevelés játékkal, mesével ŐSZ 

Évszakok   Óvodai nevelés játékkal, mesével TÉL 

Évszakok   
"Peregnek, porolnak csöppnyi 
levélhadak…" 

Évszakok   "Itt a nyár, táncot nyár a napsugár… 

Évszakok   "A tél csengői csengenek 

Évszakok   "Tavasz van, gyönyörű…" 
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Évszakok Lukács Józsefné - Ferencz Éva 
Megjött a tél, hujja -hó, nagy 
pelyhekben hull a hó 

Évszakok Lukács Józsefné - Ferencz Éva 
Itt van az ősz, elmúlt a nyár, kelepel a 
gólyamadár 

Évszakok Lukács Józsefné - Ferencz Éva Esika hó, fúj a szél, varjú károg, itt a tél 

Évszakok Lukács Józsefné - Ferencz Éva Kerek egy esztendő 

Foglalkoztató Főfai Attiláné-Gábor Emese Ovimatek 

Foglalkoztató Főfai Attiláné-Lang Brigitta Iskolába készülök 

Foglalkoztató   Szuper ragaszd és színezd 

Foglalkoztató Főfai Attiláné-Lang Brigitta Kezdem az ovit 

Foglalkoztató   Írás tanoda 

Foglalkoztató   Játékos számtan 

Foglalkoztató   Természetismeret játéosan 

Foglalkoztató   Művészetek játékosan 

Foglalkoztató   Zene játékosan 

Foglalkoztató   Anyanyelv játékosan 

Foglalkoztató   
Ovi-tanoda Vidám színek, formák, 
idomok 

Foglalkoztató   
Ovi-tanoda Játékos keresgéloés, 
megfigyelés 

Foglalkoztató   
Ovi-tanoda Sorrend felismerése, vidám 
képekkel 

Foglalkoztató   Iskolába  Írás-Matematika 

Foglalkoztató   Játékok télapóval 

Foglalkoztató   Iskolaérett vagyok?! 

Foglalkoztató   
Kis fürkésző - Érdekességek az 
állatokról 

Foglalkoztató   Karácsonyi készülőldés 

Foglalkoztató   Egy, kettő, három, négy 

Foglalkoztató   Játékos feladatok óvodásoknak 

Foglalkoztató   
Iskolaérett vagyok?! Írás és olvasás 
előkészítése 

Foglalkoztató   Rajzolok - Kedvenceim erdőn-mezőn 

Foglalkoztató   Rajzolok - Kedvenceim az állatkertben 

Foglalkoztató   Rajzolok - Kedvenceim afrikában 

Foglalkoztató   
Rajzolok - Kedvenceim a házban és a 
ház körül 

Foglalkoztató   
Csipi-Ripi - Változatos feladatok 
gyűjteménye 

Foglalkoztató Kricskovics Zsuzsanna Origami 5 

Foglalkoztató Kricskovics Zsuzsanna Origami 1 

Foglalkoztató Kricskovics Zsuzsanna Origami 1. rész 

Foglalkoztató ifj. Papp László Origami kezdőknek és haladóknak 

Készségfejlesztés   Óvodába indulok 
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Készségfejlesztés   Óvodába járok 

Készségfejlesztés   Gyere velem óvodába 

Mese   Minden napra egy vers 

Mese Boldizsár Ildikó Az elveszett madártoll 

Mese Vlagyimir Szutyejev Vidám mesék 

Mese   Magyar Népmesék 2. 

Mese Zelk Zoltán Erdei mulatság 

Mese Osvát Erzsébet Mókás ábécé 

Mese Weöres Sándor Ha a világ rigó lene 

Mese   Antanténusz 

Mese   
Süss fel nap (óvodások dalos-, 
verseskönyve) 

Mese   Esti mesék lányoknak 

Mese   Mátyás király, az igazságos 

Mese Richard Scarry Ahogy illik (Tesz-Vesz város illemkönyve 

Mese   Száncsengő (Készülődés a karácsonyra) 

Mese   Csillogó pelyhek versek, mesék 

Mese Benedek Elek Nagy mesekönyv 

Mese Füzesi Zsuzsa Mondókáskönyv 

Mese Gazdag Erzsi Fecskenóta 

Mese Erwin Moser Nagypapa meséi, avagy a repülő ágy 

Mese Karsai Gizella Bocsoda 

Mese   Mi leszek, ha nagy leszek? 

Mese Döbrentey Ildikó Égbőlpottyant esti mesék 

Mese Döbrentey Ildikó Égbőlpottyant új mesék 

Mese Döbrentey Ildikó Égbőlpottyant legújabb mesék 

Mese   Magyar Népmesék   

Mese   Kerekerdő meséi 

Mese Szabó Lőrinc Kicsi vagyok én 

Mese   Klasszikus állatmesék 

Mese Beck Andrea A titoktündér, a titok klub 

Mese Beck Andrea A titoktündér, a titok akadémia 

Mese Beck Andrea A titoktündér, titokmesék 

Mozgás Psenákné Gregor Klára 
Kötetlenül, komplexen, naponta 
mesével 

Mozgás Pappné Gazdag Zsuzsanna A Body-roll 

Mozgás   Gimnasztika az óvodában 

Mozgás   
Mindennapos testnevelés azo 
óvodában 

Mozgás Berczik Sára 
Mozgásfejlesztő és tartásjavító 
gimnasztika 

Mozgás Pappné Gazdag Zsuzsanna Utánzó gyakorlatok 

Német   Német-magyar meseszótár 



29 
 

Szakkönyv F. Földi Rita A pszichikus fejlődés problémái 

Szakkönyv   
Óvodai mentorok és munkaközösség 
vezetők kézikönyve  

Szakkönyv   
A fogyatékos gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve és a fogyatékos 
tanulók oktatásának… 

Szakkönyv Huber Jánosné Támaszkodj rám!  

Szakkönyv Dr. Hegyi Ildikó 
Jaj, te gyerek! (Nevelési helyzetek az 
óvodában) 

Szakkönyv Dr. Gósi Mária 
Beszéd és beszédviselkedés az 
óvodában 

Szakkönyv Rónai Béla Fölnevelő édesanyám II. 

Szakkönyv   Az óvodáskor fejlesztőjátékai 

Szakkönyv Porkolábné Balogh Katalin 
Óvodai fejlesztés a tanulási zavarok 
megelőzésére 

Szakkönyv   Aranyalma - Játékhagyomány 

Szakkönyv Balatoni Katalin-Kovács Henrik Így tedd rá! 2. 

Szakkönyv Budainé Balatoni Katalin Így tedd rá! 

Szakkönyv 
Balogh Katalin Gabriella - Kendrella 
Ágnes Így tervezünk mi! ŐSZ 

Szakkönyv 
Balogh Katalin Gabriella - Kendrella 
Ágnes Így tervezünk mi! TÉL 

Szakkönyv 
Balogh Katalin Gabriella - Kendrella 
Ágnes Így tervezünk mi! TAVASZ 

Szakkönyv   Hétről hétre tervezés 

Szakkönyv   
Honnan hová? Egyénre szabott 
fejlesztés 

Szakkönyv   Játszunk okosan! Tematikus játéktár 

Szakkönyv Rosta Katalin-Rudas Zsuzsanna Hüvelykujjam 

Szakkönyv Fodorné Dr. Földi Rita Hiperaktivitás és tanulási zavarok 

Szakkönyv Nagy Jenőné Óvodai programkészítés, de hogyan? 

Szakkönyv Nagy Jenőné Óvodatükör 

Szakkönyv Dr. Marshall B. Rosenberg A szavak ablakok vagy falak 

Szakkönyv Tracey Godridge 
Hogyan legyél nagyszerű anya egy 
életen át? 

Szakkönyv   
Egészséges nemzetért népegészségügyi 
program 

Szakkönyv   Egészségvédelem az oktatásban 

Szakkönyv Demeter Lázár Katalin Játszótárs 

Szakkönyv   Komplex prevenciós óvodai program 

Szakkönyv Balázsné Szűcs Judit Miből lesz a cserebogár? 

Szakkönyv   Óvodai nevelés játékkal, mesével 

Szakkönyv Büchler Júlia Ötlettár 

Szakkönyv Göncző Ferencné Beszédfejlesztés és anyanyelve nevelés 
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Szakkönyv Perlai Rezsőné Az óvodáskor viselkedéskultúrája 

Szakkönyv Dr. Hegyi Ildikó Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban 

Szakkönyv Dr. Gósi Mária 
A beszédészlelés és a beszédmegértés 
fejlesztése 

Szakkönyv Laminé Antal Éva-Petráné Képes Gizella AQM  Gyakorlati útmutató 

Szakkönyv Antal Judit Mi lennék, ha gyümölcs lennék 

Szakkönyv   
Ilyenek vagyunk - Pszichológiai 
szöveggyűjtemény 

Szakkönyv   Ajánló 

Szakkönyv Göbel Orsolya A szív érintése 

Szakkönyv Göbel Orsolya A fantázia tengerén 

Szakkönyv Göbel Orsolya Égig emelő légzés 

Szakkönyv Fábián Katalin-Laminé Antal Éva 
Biztos minőség - Minőségbiztosítás az 
óvodában!? 

Szakkönyv 
Balázsné Szűcs Judit-Szaitzné Gregorits 
A., Szabadon, játékosan, örömmel 

Szakkönyv Dankó Ervinné 
Nyelvi-kommunikációs nevelés az 
óvodában 

Szakkönyv Dr. Takács Bernadett Gyermekjáték terápia 

Szakkönyv Schwalmné Navratil Katalin Kis beszédbarát 

Szakkönyv Perlai Rezsőné Az óvodáskor fejlesztőjátékai 

Szakkönyv Kifor Lászlóné - Tóth Ágnes A varázsige - Mesedramatizációk 

Szakkönyv   Szájrólo szájra, kézről kézre III.kötet 

Természet Friederike Wilhelmi 
Miért sós a tenger? Izgalmas kérdések 
és … 

Természet Dr. Franyó István-dr. Lénárd Gábor Nyisd ki ezt a kiskaput! 

Természet   Az élővilág furcsaságai 

Természet   Körforgás a természetben 

Természet   Képes állatatlasz 

Természet Schmidt Egon, Bécsy László Magyarország legszebb madarai 

Természet   Tudod-e? 

Történelem Benedek Elek Hazánk története 

Történelem Csiffáry Tamás A magyar nemzet története 

Történelem Jósa Judit Képes Magyarország 

Történelem Mitták Ferenc Várostromok a magyar történelemből 

Történelem Csiffáry Tamás Erdély 1000 éve 

Történelem   Mondák a honfoglalás korából 

Történelem   Magyar királyok és fejedelmek 

Ünnepek   Ünnepek és hétköznapok az óvodában 

Ünnepek Dobos Edit Más ez a nap 

Ünnepek   Óvodai ünnepek 

Ünnepek   Mikulás és karácsony 

Ünnepek   Évszaklapozó 

Ünnepek   Telizsák és fenyőág 
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Ünnepek   Versek, mesék ünnepeinkhez 

Ünnepek Donkó László Ünnepköszöntő 

Ünnepek Mentovics Éva Hónapról hónapra 

Ünnepek   Napról-napra a mi kalendáriumunk 

Vallás   A boldogabb családokért! 

Vallás   Biblia gyermekeknek 

Versek, 
mondókák   Találjuk ki együtt 

Versek, 
mondókák   

Mackó, mackó, ugorjál, mondókás 
könyv 

Versek, 
mondókák   Csigapalota, mondókás könyv 

Versek, 
mondókák   Háziszínpad Anyák napjára 

Versek, 
mondókák   Ákom-bákom hadsereg 

Versek, 
mondókák   Háziszínpad Betlehemi csillag 

Versek, 
mondókák Varga Ferencné 1111 Találós kérdés 

Versek, 
mondókák Timkóné Sebestyén Izabella Hegedül  a kisegér… 

Versek, 
mondókák   Háziszínpad Ballagásra, évzáróra 

Versek, 
mondókák   

A Hold kertje (Versek, mesék 5-7 
éveseknek) 

Versek, 
mondókák   Ég a gyertya, ég (Téli gyermekversek) 

Versek, 
mondókák   Nefelejcs 

Versek, 
mondókák Devecseri Gábor  Állatkerti útmutató 

Versek, 
mondókák   Mondókáskönyv 

Versek, 
mondókák Mentovics Éva Gólya, gólya gilice 

Versek, 
mondókák   Népszerű mondókák nagy képeskönyve 

Versek, 
mondókák   Száncsengő - Karácsonyi versek 

    SICC 

    Bújj, bújj, zöld ág… 

    Népszokásaink képes kalendáriuma 
 


