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A gyermek és a felnőtt szeretetkapcsolatának 
első lépései az óvodában

A gyermek biztonságérzetének megteremtése
A gyermek bizalmának megalapozása
Érzelmi kötődés kialakítása 

• Családlátogatás – A gyermek személyisége a szülők szemével
• Kíváncsian, nyitottan, személyes figyelemmel fordulok felé
• Megvárom, hogy szép fokozatosan megnyíljon – tapintat, tisztelet
• A testi kontaktus, közelség által (ölbevétel, simogatás, ölelés, 

höcögtetők) „pótolom” számára a családi fészek melegét
• A gondoskodás, törődés és a gondozási feladatok által biztosítom 

számára azt az alapszükségletét, hogy „a testében jól legyen”



A gyermek befogadása, elfogadása -
a feltétel nélküli szeretet

Akarati tett – belső döntést, pozitív pedagógiai attitűdöt igényel
A gyermek bizalmát építi az óvodapedagógus és a dajka iránt
A gyermek önbizalmát erősíti 
Érzelmi intelligenciáját fejleszti
Megalapozza a közös örömös tevékenységeket az óvodai életben

Nyomában öröm és béke fakad
gyermekben
közösségben
a szeretettel cselekvő felnőttben – óvodapedagógusban, dajkában

A mennyei Atya és Jézus szeretete 
a feltétel nélküli szeretet beszédes példája és élő forrása



A feltétel nélküli szeretet kifejezésének módjai 
az óvodás gyermek számára

Testi érintés – gyöngédség
• Hangnem, arckifejezés, tekintet, hangszín szelídsége
• Bárhol, bármikor egy apró simogatás (gyertyagyújtás, számlálás, 

sorakozó, öltözködés, játék közben stb…)
• Bőséges dédelgetés

„Óvónéni, nekem ma ölelésre van szükségem.”

Elismerő, szeretetteljes szavak 
• Gyengéd, dicsérő, bátorító, útmutató szavak
• A szeretet és a dicséret összefonódása
• Őszinte és indokolt dicséret



Minőségi idő 
• Osztatlan, koncentrált, szerető és személyes figyelemmel vagyok jelen a 

gyermek számára
• Saját jelenlétemmel ajándékozom meg őt
• Az óvodapedagógussal, dajkával való együttlét örömét élheti át a gyermek
• Gondolatok, érzelmek megosztásának lehetősége és ideje

Ajándékozás
• Szeretetteljes gondoskodásunk kifejezője
• Ingyenes ajándék, és nem érdem (születésnapi, karácsonyi  ajándék)
• Azért kapja, mert szeretjük

A feltétel nélküli szeretet kifejezésének módjai 
az óvodás gyermek számára



A feltétel nélküli szeretet kifejezésének módjai 
az óvodás gyermek számára

Szolgálatkészség - szívességek
• Az a belső vágy motiválja, hogy tegyünk valamit másokért
• Ajándékként, szabadon adjuk – szeretetből
• A gyermek megfigyelheti hogyan tevékenykedünk érte, és a  

többiekért – példaadás
• A gyermek figyel, megfigyel – már a többiekhez való pozitív 

viszonyulásunk is erősíti biztonságérzetét

„5 éves kor alatt az a fontos, 
hogy mind az öt szeretetnyelven beszéljünk a gyermekhez” 

(Gary Chapman és Ross Campbell)



Az óvodapedagógus és a dajka eszköztára
a szeretetkapcsolat mélyítésében 

• Kommunikáció 
a gyermeket nevén szólítva
szemkontaktust felvéve
lehajolva hozzá
verbális és nonverbális kommunikáció szelídségével – mosoly
a gyermeket értő figyelemmel hallgatva, meghallgatva
a gyermek biztonságérzetét növelve

– a gyermekekhez, felnőttekhez való pozitív viszonyulás 
megfigyelése által

a gyermek bizalmát folyamatosan erősítve 
– a felnőtt önközlése, érzéseinek megosztása által
– a gyermek érzéseinek szavakba formálása által

„Olvass a szememből!” – a felnőtt tekintetének pozitív üzenete



Az óvodapedagógus és a dajka eszköztára
a szeretetkapcsolat mélyítésében 

• Játék, mint közös örömös tevékenység
a felnőtt bekapcsolódása a játékba a szeretetkapcsolat tudatos építése 
a gyermekkel
belépés a gyermek képzeletvilágába

• Együttérzés, beleérző képesség, empátia
megértés kommunikálása szavakkal, gesztusokkal
segítségnyújtás a számára nehéz helyzetek megoldásában, feloldásában
érzései kifejezésének megsegítése, megfogalmazása helyette

• Rendelkezésre állás -
jelen vagyok, elérhető vagyok számára
mindig számíthat rám



A gyertyagyújtás, mint a szeretetkapcsolatok 
megismerésének kitüntetett ideje

• A mennyei Atya ajándékozó szeretetének megismerése
- A teremtett világot, családunkat, szeretteink, az életünket a mennyei 
Atyától kaptuk ajándékba, mert Ő nagyon szeret minket.
- Bízik bennünk, és ránk bízta a földet 

(teremtésvédelem, egészségvédelem)
- Saját Fiával ajándékozott meg bennünket
- Gondviselő szeretetével tudja, mire van szükségünk

(gondozási feladatok, 
a felnőtt gondoskodó szeretetének erőforrása)



A gyertyagyújtás, mint a szeretetkapcsolatok 
megismerésének kitüntetett ideje

• Jézus baráti szeretetének megismerése
- szívesen barátkozott az emberekkel
- a gyermeket ölébe vette, megáldotta
- a csodák által eloszlatta barátai félelmét, 

visszaadta a betegek egészségét
vigasztalt, szívbéli örömet, békét adott

- Jézus a barátunk - Ő mindig velünk van, szeret és segít minket
- Jó Pásztorként név szerint ismer, figyel és vigyáz ránk
- Jézus legfontosabb tanítása a szeretet parancsa



- Jézus példát mutatott a tetteivel, hogyan szeressük egymást
együttérzés, elfogadás, vigasztalás, örömszerzés, türelem, megbocsátás, 

segítségnyújtás, szelíd viszonyulás, figyelmesség, 
baráti szeretet, szülők iránti tisztelet, engedelmesség, szófogadás

- Jézus imádkozni tanította az embereket, hogy meg tudják szólítani, és 
erősödjön szeretetkapcsolatuk a szerető mennyei Atyával

Szavak és tettek összhangja 
Az imádság erősíti a mennyei Atya és Jézus iránti szeretetet, bizalmat, 

s erőt ad a megismert jó tettekre váltásához.

A jócselekedetek boldoggá teszik a szívünket, 
mélyíti a gyermekek – gyermek, gyermek – felnőtt közti bizalmat.



Az óvodások számára bemutatott szentek

Óvodánk védőszentje 
Szűz Mária, Szent József, 

Assisi Szent Ferenc, Szent Imre herceg, 
Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Márton püspök, 

Szent Miklós püspök



A szentek példája 
a krisztusi szeretetparancs megvalósításában

„Ez az én parancsom: 
szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket!” (Jn 15, 12)

A szentek Jézus barátai és a mennyei „vigyázóink”
- kreatívan gyakorolták a szeretet tetteit
- feltétel nélküli szeretettel fordultak az emberek felé
- teljes szívből bíztak a gondviselő mennyei Atyában



Engedelmesség
Ha szól az Úr, légy csendesen!
Ha dolgot ad, mondd: megteszem.
Ha messze küld, gyorsan szaladj!
Ha csendre int, nyugton maradj!

Minden szavát figyelve lesd,
Akaratát folyvást keresd!
S jöjjön öröm, vagy fájdalom:
Boldog leszel így majd nagyon!



Ajánlott és felhasznált irodalom

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja

Gary Chapman, Ross Campbell: Gyerekekre hangolva 
A gyerekek öt szeretetnyelve
Harmat Kiadó, Budapest, 2010.)

„Szent Mártonnak ünnepén égő lámpást viszek én”
(Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, Budapest, 2016.)

3-6 éves korú gyermekek vallásos és erkölcsi nevelésének ajánlott éves terve 
(Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest, 2020.)



Köszönöm a figyelmet!
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