BIZTONSÁGOS INTÉZMÉNY

Óvó-védő intézkedések
Balesetveszélyt magában hordozó eszközök használatára vonatkozó
szokások, szabályok leírása
Belső tér:

Minden új tevékenység megkezdése előtt felhívjuk a gyermekek figyelmét a helyes
magaviseletre, eszköz és tárgy használatra.
 A mosdóban kézmosás után a víz lecsepegtetése a mosdókagylóba (csúszásveszély miatt)
 Csoportszobában, öltözőben, mosdóban lépésben közlekednek, lökdösődés nélkül
várakoznak
 Váltócipő használata minden helyiségben, papucs használata alvásidőben, ha a mosdóba
mennek
 A csoportszobában ülő tevékenységnél a helyes ülés betartása: a lábak lógnak, a hát a
támlához ér. Székhordásnál a szék támláját és az ülőlapot fogják. A székkel nem lehet
hintázni.
 Étkezéskor a használati eszközök rendeltetésszerű használata, vivése, elhelyezése (tányér,
pohár, evőeszközök)
 Teremrendezéskor az asztalokat többen a felnőtt segítségével (az asztal lapja alá nyúlva)
vihetnek. Egyéb súlyosabb berendezési tárgyakat a felnőttek mozgatnak. Az ágyhordás
mindig párosával történik lassan, mindkét kézzel erősen fogva, kissé felemelve. A
tornaszerek elhelyezésében segíthetnek a gyermekek felnőtt irányításával, segítségével.
 Foglalkozások során gyurmázásnál tompa hegyű életlen kést használnak, melyet a kijelölt
asztalnál ülve, a gyurmázó táblán helyeznek el munka közben, használat után visszateszik
a tartóba. Az ábrázoló asztaltól el nem vihetik. Az olló használata a szabályok szigorú
betartása mellett, az arra kijelölt asztalnál történik. Tartóból vehetik ki, és használat után
oda helyezik vissza. Csak ülve tevékenykedhetnek vele. Varrótűt csak felnőtt felügyelete
mellett használhatnak asztalnál ülve, kézben fogva. Befűzésnél, csomózásnál felnőtt segít.
Rajzolásnál, festésnél a ceruzák, zsírkréták, ecsetek helyes használatát ellenőrizzük (fogás,
tartás, papírra helyezés), tudatosítjuk.
 Játék közben elgurult golyót, gyöngyöt meg kell keresni, majd visszatenni a helyére.
Szúrós, balesetveszélyt magában rejtő tárgyat a gyerek nem hozhat be a csoportba, nem
vihet ki az udvarra. A csoportszobában található mozgásfejlesztő eszközök használatakor
fokozott felnőtt felügyelet szükséges. Állandó segítségnyújtás történik az előre megbeszélt
szabályok szigorú betartásával (követési távolság, csak cipőben mehetnek a mászókára,
zokniban a trambulinra)
 A folyosón lassan, lépésben közlekednek egyesével.
 Mesegyertyát akkor gyújt a felnőtt, ha már mindenki elhelyezkedik. A mese végén csak az
állhat fel és fújhatja el, akit erre kijelöltek.

Külső tér:
 A filagóriában főzőcskézhetnek terményekből, (gesztenyéből, makkból, tobozból
kirakózhatnak…) az asztaloknál rajzolhatnak, hajtogathatnak papírból. A hintalovakat és
bálna libikókát kivihetik a szivacsra is ott is lehet használni rendeltetésszerűen.
 Az új fa mászókára a kiscsoportosok nem mehetnek fel, mert magas és veszélyes. A
középsősök és a nagyok játszanak rajta.
 A csúszdázás szabályai: ülve előremenetben csúszhatnak fentről lefelé.
 Helyes lapát, ásó- és lombseprű vivés szabályai: test mellett, ásót lefelé tartva, lépésben
haladva a homokozóig és vissza, ha a játékot befejezte.
A homokot ne szórják, és ne hordják szét! A homokozó játékokat a játék befejeztével
segítsenek összerakodni és bevinni a helyére!
 Futóbiciklikkel és a kis motorokkal csak a térköves pályán, a helyes irányt tartva, egymás
mögött távolságot tartva lehet. A futóbiciklik az óvoda épülete előtti részen a kis
motorok pedig az utcafront felőli részen mennek, hogy a nagyok ne veszélyeztessék a
kicsiket. Középen padokkal, bójákkal választjuk el a két térfelet.
 A hintán belül mindig csak két gyermek tartózkodhat, akik éppen hintáznak. A
várakozók a padon ülnek, és nem mennek be a kerítésen belül.
 Rugós játékon egyszerre maximum 4 gyermek ülhet fogantyúban két kézzel kapaszkodva.
 Libikókán egyszerre 2 gyermek ülhet fogantyúban két kézzel kapaszkodva. Megtanítjuk a
helyes fel és leszállást a mérleghintára, hogy ne sérüljön senki. Folyamatos felnőtt
felügyeletet igényel a libikóka.
 Kocogásnál, futásnál tanítjuk a helyes irányt, minden esetben be is tartatjuk.
 Ugrókötelek és egyéb kötelek használatát fokozott figyelemmel kísérjük (csuklóra,
derékra köthetik). A hullahopp karikákkal is fokozott figyelemmel lovacskázhatnak, hogy
egymást el ne rántsák!
 Mászókákon két kézzel kapaszkodva közlekedhetnek. A kis favár szabályai ugyanazok,
mint a nagyé. A körülötte lévő apró kavicsot ne hordják szét és ne szórják tele vele a
favárat, mert akkor csúszásveszély lép fel!
 Labdázni a kijelölt helyen lehet, ami nem fix, hanem mobil.
 Az új mobil játékeszközökre fokozottan vigyázunk és felhívjuk a gyerekek figyelmét is
erre!
 Öltözködéskor a ruhát, lábbelik tartozékait stabilan kössék meg (kötők, fűzők). Felnőtt
ellenőrzi a ruházatot, lábbelit, a balesetveszélyt magában hordozó részeket (zsinór,
kapocs). Kantár állapotát folyamatosan figyeljük.
 Sétáknál mindig felnőtt megy elöl, őt megelőzni nem szabad, illetve a sort felnőtt zárja,
mögé gyermek nem mehet. Felnőtt halad a haladási iránynak megfelelően a sor külső
oldalán, egy gyermek kezét fogva, a másik keze szabadon marad, hogy azzal segítsen,
irányítson.
 Minden új tevékenység megkezdése előtt felhívjuk a gyermekek figyelmét a helyes
magaviseletre, eszköz és tárgy használatára, a betartandó szabályokra.
 A játszóhelyeken a kijelölt felnőtt felügyeli a gyermekeket, hogy ezeket a szabályokat
betartsák és óvja a gyermekek testi épségét, továbbfejleszti a tevékenységet ötleteivel,
eszközzel, részt is vesz a játékban.

