
 

Ciszterci Nevelési Központ  

Szent Margit Óvoda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HITRE NEVELÜNK 
 

 

 

 



 

Gyermekképünk a hit fényében 

 

Minden ember Isten képmását hordozó egyedi és megismételhetetlen 

személyiség. Isten terve szerinti „CSODA”! Feladattal van felruházva, melyet kapott 

képességeinek segítségével kell élete utolsó percéig megvalósítania. S miközben 

férfiként vagy nőként kiteljesedik hivatásában, meg kell találnia az Istenhez vezető 

utat. Felismernie azt a kincset, melyet Isten a lelkébe rejtett: meghívása van Isten 

Országába már életében és örökké a halál után. 

Az egyéni hivatás megtalálásához, a képességek felfedezéséhez, mindenki számára 

az önismeret és tanulás folyamata az út.  

Isten megtalálásához, a lelki fogékonyság (transzcendencia iránt) fejlesztése, a hit 

ajándékára való nyitottság kialakítása az út. 

Mindkettő út támogatása feladat a keresztény családban és a keresztény nevelési-

oktatási intézményekben egyaránt. 

Fontos tudni, hogy a hitre való képesség alapvető emberi tulajdonság. Azon 

az „ŐSBIZALMON” alapszik, melyet életünk kezdetétől élünk át: ENGEM 

SZERETNEK, ELFOGADNAK, TARTOZOM VALAKIHEZ, AKI EZT MONDJA: JÓ, HOGY 

VAGY! Ez első „Isten-élményünk”. Ezt mindenki a családban éli át, s ezért 

meghatározó és életre szóló a családi szeretetközösség. Erre a tapasztalatra épít 

később az intézményi nevelés. Mint minden nevelési hatás - a hitre való 

fogékonyság is - akkor a legintenzívebb, ha a családban és az intézményben 

FOLYTONOSSÁG van. Így együttműködésünk alapja a nevelési elvek ismerete és 

elfogadása. 

 

Óvodaképünk a hit fényében 

 

Intézményünk a KATOLIKUS KERESZTÉNY EGYHÁZ hitét és tanítását vallja, éli 

és adja át, ezért fontos, hogy röviden összefoglaljuk a keresztény nevelési elveket, 

melyet intézményi nevelési programunk tartalmaz.  



Óvodánk elsősorban vallásukat gyakorló, elkötelezett keresztény családok 

gyermekeit várja, de nyitottak vagyunk minden kereső, jóra törekvő család felé, ha 

elfogadják hitvallásunkat: a KRISZTUSI UTAT. 

Óvodánk elkötelezte magát, hogy Jézus tanításának és példájának 

szellemében nevelje a rábízott gyermekeket. Specialitásunk abban áll, hogy az 

Óvodai Nevelés Alapprogramjában meghatározottak mellett, életre szóló 

keresztény alapokat kapnak a gyermekek a lelki fejlődés, az érzelmi nevelés, 

erkölcsi nevelés, szocializáció terén. A magyar óvodák életének mindennapjaiban 

nevelési eszköz a mese, a példaadás, a játéktevékenység. Mi ezt kibővítjük: a bibliai 

történetek, Jézus Krisztus élete és példabeszédei a SZERETETRŐL szólnak. A 

szeretet gyakorlatára és megélésére mi is a MESE, a személyes NEVELŐI PÉLDA, és 

a JÁTÉKTEVÉKENYSÉG segítségével neveljük a gyermekeket. 

A MESE, MINT ESZKÖZ TANÍT (bábozás, mesemondás, dramatizálás): 

 jellemvonások felismerésére (pozitív-negatív tulajdonságok szembeállítása, 

helyes értékelése) 

 barátságok megélésére 

 öröm, szomorúság kifejezésére 

 igazmondás fontosságára 

 segítségnyújtás örömére 

 jó célokért való kitartó küzdésre. 

A NEVELŐI PÉLDA, MINT ESZKÖZ TANÍT (életkori sajátosság az utánzásos tanulás): 

 felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek közötti kapcsolatteremtésre 

 keresztény konfliktuskezelésre (bocsánatkérés, megbocsátás) 

 kölcsönös tiszteleten alapuló kommunikációra (köszönés, kérés, 

köszönetmondás) 

 az önfegyelem keresztényi gyakorlására (várni tudás, akarat kezelése, 

érzelmek kezelése). 

A JÁTÉKTEVÉKENYSÉG, MINT ESZKÖZ TANÍT (az óvodáskorú gyermekek 

legszabadabban megélhető fejlesztő tevékenysége): 

 szocializációra 

 konfliktuskezelésre 

 alkalmazkodásra 

 érdekérvényesítésre 

 kompromisszumkötésre 



 szabályok felállítására és betartására. 

 

Mindezeken felül óvodánk TÖBBET ADHAT más óvodák programjához képest 

KÖVETKEZŐ TERÜLETEKEN: 

1. BIBLIAI TÖRTÉNETEK ÉS A JÉZUSI TANÍTÁS MEGISMERTETÉSE: 

 a gyermekek életkorának megfelelően válogatva a történeteket 

(differenciáltan) 

 hitelesen és nem meseszerűen feldolgozva 

 a gyermekek számára érthető fogalmakat használva 

 változatos módszereket alkalmazva (mozgás, ének, dramatizálás, bábozás, 

diafilmvetítés, applikáció) 

 a tartalmat a mindennapi élet gyakorlatában értelmezve (hogyan éljük meg 

az elhangzott történetek tanítását). 

 

2. AZ EGYHÁZI ÉV KÖRFORGÁSÁBAN AZ ÜNNEPEK MEGISMERTETÉSE: 

 az ünnepekhez kapcsolódó hagyományok értéket közvetítenek 

(hazaszeretet, magyarságtudat, népi és egyházi kultúra kincsei) 

 a várakozásnak (advent), lelki felkészülésnek (jócselekedetek gyűjtése), 

lemondásnak (böjt), ünnep örömének érzelmi és értelmi megélése 

 az egyházi liturgia alapjait éljük szentmiséken (Veni Sancte, Mocorgó mise, 

Te Deum), adventi koszorú megáldása, Balázs-áldás, hamvazkodás, 

barkaszentelés 

 

3. MINDENNAPI GYERTYAGYÚJTÁS ÉS NAPI IMÁDSÁGOK: 

 közös imával, énekléssel és lelki beszélgetésekkel segítjük az óvodások hitre 

ébresztését 

 közösségi élményt adunk (imádság beteg társunkért, hálaadás születő 

kistestvérért) 

 rácsodálkozás a teremtett világ szépségére 

 köszönet Isten gondviselő szeretetéért 

 kérések megfogalmazása imádságban, Isten felé való bizalom erősítése 

 étkezések előtt és után imádságos hálaadás 

 ünnepekhez és eseményekhez kapcsolódó énekek és imádságok 

tanulása 

 számtalan új fogalmat ismernek meg a vallásos lelkületet tükröző 

gazdag szókinccsel. 



 

4. SZENTEK ÉLETÉNEK SZÍNES, ÉRZÉKLETES BEMUTATÁSA: 

 dramatikus feldolgozások segítségével példaképek állítása a 

gyermekek elé 

 életük példája által egy-egy keresztény erény életszerűvé tétele (Szt. 

Erzsébet – szegények segítése, Szt. Margit – hazaszeretet, kitartó 

imádság) 

 

Útravaló 

Hisszük és valljuk, hogy a 21. század erkölcsi és világnézeti zűrzavara közepette, 

óriási igény van a jézusi tanítást megvalló és átadó keresztény nevelési 

intézményekre.  A Teremtő Isten terve szerinti kiteljesedett, értelmes és ezért 

minden körülmények között boldog emberi élet „kulcsa” Jézus Krisztus 

követésében van.  Hatalmas kincs és adomány, ha szülőként és nevelőként ezt a 

„kulcsot” gyermekeink felé nyújtjuk. Ha szívünk szeretetével adjuk át, akkor – 

esendő embervoltunk ellenére is – biztosak lehetünk benne, hogy átveszik és 

értékként őrzik és adják tovább. Így lesz a magból terebélyes fa, a lángocskából 

útmutató fény. 

„A keresztény ember két világ polgára. Igazi hazája a mennyben van, de oda az út a 

földön át vezet… Feladatot kell teljesítenie. Feladatot és szolgálatot szeretetből. 

Útközben építenie kell Isten Országát, az igazság és az élet, a szentség és a 

kegyelem, az igazságosság, a szeretet és a béke országát.” (Márton Áron püspök) 

 

       Összeállította: 

      Dr. Nagyné Sellei Krisztina  


