ESZKÖZJEGYZÉK
- SZEGEDI WALDORF ÓVODA

-

Az eltérő pedagógiai elveket tartalmazó nevelési program az eszköz- és felszerelési jegyzéktől
eltérően határozhatja meg a nevelőmunka eszköz és felszerelési feltételeit.

HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
CSOPORTSZOBÁNKÉNT
Gyermekszék
Gyermekasztal
Fényvédő függöny
Szőnyeg
Játéktartó szekrény vagy polc
Óvodai fektető
Élősarok állvány
Hőmérő
Óvodapedagógusi asztal
Felnőtt szék
Eszköz előkészítő asztal
Textiltároló szekrény
Egyéb tároló szekrények
Szeméttartó
Egyéni fejlesztést szolgáló speciális
Felszerelések

Tömör fából, szépen megmunkálva
Gyermeklétszám szerint 1-1
Tömör fából, szépen megmunkálva
Trapéz formában a gyermeklétszámot
figyelembe véve
Textíliából halvány rózsaszín színben
ablakonként, az ablak lefedésére alkalmas
méretben
Színes rongyszőnyeg,
gyermekcsoportonként, a padló egyötödének
Lefedésére alkalmas mennyiségben
Tömör fából, állvány, paraván,
Térelválasztó funkcióval, nádból, vesszőből,
Alvó gyermeklétszám szerint 1-1
1
1
1
1
1
Tömör fából
1
Tömör fából (esetleg üvegezve)
Termenként 1
Kötelek, kötött labdák, babzsákok,
gólyalábak stb.

JÁTSZÓUDVAR
Homokozók, virágágyások, konyhakert,
Fák, bokrok, kerti szerszámok,
Kerti csap, farönkök,
Kerti asztalok, padok
Takaróháló

Homokozó használaton kívüli lefedéséhez
1

Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést
Segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök

Hinták, libikóka, mérleg hinta
mászókák,

ÓVODAVEZETŐI IRODA
Íróasztal és szék
Tárgyalóasztal és szék
Könyvszekrény
Iratszekrény
Számítógép, nyomtató, fénymásoló
telefon, fax

1-1 db
1-1 db
1db
1db
1-1db használata a helyiségek használatával
azonos

NEVELŐTESTÜLETI SZOBA
Könyvtári dokumentumok
Könyvszekrény
Íróasztal, felnőtt székek

5OO db pedagógiai szakirodalom,
folyóirat, jogszabály gyűjtemény, mesekönyv
az óvodapedagógusok felkészüléséhez
2 db
1-1 db
1 db

ELKÜLÖNÍTŐ
csoportonként
GYERMEKÖLTÖZŐ
Öltözőrekesz, ruhatároló, fogas
Cipőtároló
Öltözőpad

Gyermeklétszám figyelembevételével
Gyermeklétszám figyelembevételével
csoportonként

GYERMEKMOSDÓ, WC
Gyermekmosdó, WC
Törölközőtartó
Szappantartó

Gyermeklétszám figyelembevételével
Gyermeklétszám figyelembevételével
Gyermeklétszám figyelembevételével
csoportonként

TISZTÁLKODÁSI FELSZERELÉSEK
Egyéni tisztálkodó szerek
Tisztálkodó felszerelések
Fésűtartó
Törülköző
Abrosz
Fektető
Takaró
Ágyneműhuzat, lepedő
A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Ruhakefe, körömkefe, szappantartó
Felnőtt és gyermeklétszám szerint
Három váltás asztali szett csoportonként
Alvó gyermeklétszám szerint
Alvó gyermeklétszám szerint
Alvó gyermeklétszám szerint

Szennyes ruhatároló
Mosott ruhatároló
Vasaló
Vasaló állvány
Szárító állvány
Kerti munkaeszközök
Takarító eszközök
Hűtőgép
Porszívó
MELEGÍTŐKONYHA ESZKÖZEI
Mennyiségi mutatók

csoportonként 1
csoportonként 1
csoportonként 1
csoportonként 1
csoportonként 1
Ásó, kapa, gereblye, kerti locsolókanna,
Létra, 1-1
csoportonként 1-1
3
1
Tányérok: lapos, mély, kicsi
Poharak, bögrék, evőeszközök: kanál,
Kés, villa, teás kanál,
Gyermekenként, felnőttenként 1-1
Melegítő lábasok, fazekak, 3-4db
Tálaló tálak, jénai és porcelán tálak
Kisebb nagyobb méretben, fajtánként 3-4db
Kenyeres kosarak, tálcák, kancsók, 5-6db
Szeletelő kések, Merőkanalak, vágódeszkák
2-3db
4-5db
3db
Mikrohullámú sütő 1db
Teafőző 1db
Tálaló kocsi 1db
Konyharuhák 1O db, asztalterítők 4db
Mérleg 1db,
Felmosó vödrök, felmosó fák, partvis
szemétlapát, seprű

A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK
ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK
Játékok, játékeszközök
(mennyiség eszköz fajtánként )
Különféle játékformák
(mozgásos játékok, szerepjátékok,
építő-konstruáló játékok, dramatizálás és
bábozás, barkácsolás) eszközei

Csoportszobai eszközök
Textíliák, gyapjú len, vászon, pamut, bársony,
selyem, színes-gyapjú, kosarak, üvegek,
kuckók, koronák, palástok, bábuk, babák,
természetes anyagok
Botparipák, lókantárok, labdák, kötelek
Udvari eszközök
Botparipák, lókantárok, labdák, kötelek
Gyermeklétszám figyelembe vételével

Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést
Segítő, mozgásigényt kielégítő
eszközök
Ének, zene, énekes játékok eszközei

Csoportszobai és udvari eszközök (ld.: fent)
Az óvoda nevelési programja szerint
Rézharangok, xilofonok, líra, csörgők, bot,
Fúvós, pengetős hangszerek

Gyermeklétszám figyelembe vételével
Az
anyanyelv
fejlesztésének,
kommunikációs képességek fejlesztésének
eszközei

a Képes mesekönyvek az óvónő által készített
formában
Gyermeklétszám figyelembe vételével

Értelmi képességeket
Kagylók, fenyőtoboz, kövek, kavicsok,
/érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gyökerek, fakérgek
gondolkodás/ és a kreativitást fejlesztő Fa és kő építőelemek
anyagok, eszközök
Gyermeklétszám figyelembe vételével
Ábrázoló tevékenységet fejlesztő
/ rajzolás, festés, mintázás, építés,
képkialakítás, kézimunka/ anyagok,
eszközök

Méhviasz élénk, telitett színű téglácskák,
Vastagabb ceruza
Kártolt gyapjú, filc lap,
Méhviasz lapok
festőtábla tartó, festék, ecset, szivacs
Festékes üvegek, kicsi kosarak, festőtábla
Hímző, varró, szövőfonalak,
Textíliák, szövőkeretek, ollók, tűk
Körmöcskék, szatén és selyem szalagok,
Gyermeklétszám figyelembevételével

A természeti –emberi -tárgyi
Környezet megismerését elősegítő
Eszközök, anyagok

Kristályok, ásványok, kövek különféle
méretben és mennyiségben
Mérleg
Rongybabák – kötött, varrott vagy nemezelt
Babaház,
babakocsi,
bababútorok,
babakonyhai eszközök
A gyermeklétszám figyelembevételével

Munkajellegű tevékenységek
Eszközei

Csoportszobai eszközök:
Kézimunka kellékek, satupad, szerszámok,
Sütés eszközei: kötények, formák,
deszkák, teknő, malom
Takarítóeszközök, felnőtt és gyermek
Méretben
Udvari eszközök:
Kerti szerszámok, takarító eszközök, kosarak,
talicskák, homokozó edények, lapátok
Locsoló tömlő, kannák
A gyermeklétszám figyelembevételével

EGÉSZSÉG
ÉS
MUNKAVÉDELMI
ESZKÖZÖK
Étel –mintavétel (üvegtartály ) készlet
1
Maghőmérő
1
Mentőláda
Közegészségügyi előírások szerint
1
Gyógyszerszekrény (zárható)
Közegészségügyi szabályok szerint
1
Munkaruha
A
Munkatörvénykönyve,
valamint
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1993. évi XXXIII. Törvény és végrehajtási
rendeletei alapján
Védőruha
A munkavédelemről szóló 1993. évi
CXIII. törvény és végrehajtási rendeletei
Alapján, az óvodai munkavédelmi szabályzat
szerint
Tűzoltó készülék
Az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint

