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Óvodánk a Bánki Donát park mellett, csendes zöld övezetben található. A 

zöld övezet mellett az épületet játszótér és háromemeletes lakóházak ölelik 

körbe. Az intézmény egyemeletes épületében 4 csoport működik, melyben 

tágas, világos, otthonosan berendezett csoportszobák találhatóak. 

Az 1958-ban épült intézmény karbantartása folyamatos. Szinte minden évben 

megvalósul valamilyen fejlesztés.  
Az óvoda berendezését és fejlesztő eszközeit – programunk szerint – a 

gyermekek optimális fejlesztésének szem előtt tartásával alakítjuk és 

fejlesztjük. 
 

    
 

Az azonos korú gyermekek lehetőség szerint egy csoportba kerülnek, emellett vegyes csoportos elrendezésre is 

van lehetőség. 

Nevelőközösségük sokéves tapasztalattal rendelkező, több éve, évtizede együtt dolgozó kollégákból áll. Minden 

dolgozó számára fontos az önképzés az innovációra törekvés. Testületünkben, több minősített pedagógus is 

dolgozik. A pedagógusok munkáját a nevelőtestületből álló szakmai munkaközösség segíti. 

Nevelési programunk középpontba állítja a gyermeki tevékenységre épülő nevelést, és ezt az elvet a teljes 

nevelési folyamaton keresztül kiemelten kezeli. Hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra, nevelésre, ami 

egyaránt jelenti a testi és lelki egészség megóvását. Számunkra kiemelten fontos a környezet szeretetére és 

védelmére nevelés, emiatt a csoportok különböző programokban vesznek részt. Feladatunknak tekintjük az iskolai 

életmódra felkészítésen túl a szélesen értelmezett életfeladatokra való felkészítést a tevékenységeken keresztül. 

Az egyéni sajátságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével elősegítjük a gyermekek harmonikus 

fejlődését. Mindezt a gyermekek alapvető életkori tevékenysége, ill. tapasztalatszerző eszköze, a játék 

elsődlegességének biztosításával valósítjuk meg. Nevelési célunk a gyermekek személyiségének sokoldalú 

formálása; érzelmi-, értelmi-, testi-, szociális fejlesztése és az egyéni képességek tudatos kibontakoztatása. 
 

     
 

1150 nm es udvarunkon a mozgástér legnagyobb részét fű borítja. A rendelkezésre álló szabad tér kiváló 

lehetőséget nyújt a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztésére. Udvarunkon számos játékeszközzel 

rendelkezünk, melyek mindegyike megfelel az uniós előírásoknak. Az egyes játszóhelyeket rugalmas gumival 

borított utak kötik össze, amelyeken a gyerekek rollerekkel, kisbiciklikkel, motorral is közlekedhetnek. 

A játszótéri eszközeinket a gyermekek mozgásigényére való tekintettel, valamint az SZMK javaslatainak 

figyelembevétele mellett folyamatosan bővítjük. 

Óvodánk felső szintjén jól felszerelt tornaszoba található, ahol a gyermekek átfogó mozgásfejlesztését valósítjuk 

meg. A 2018/2019-es tanévtől indult el a Sportprogramunk, melyet az intézménnyel együttműködő 

szakemberekkel (Palánták Sport Egyesület és a Dirty Dancers Company Sport Egyesület) közösen dolgoztunk ki. 

A sportfoglalkozás önköltséges, s egy nevelési éven belül, októbertől - májusig délelőtti időpontban heti 4 

alkalommal szerveződik. A gyermekek koordinációs labdajátékokkal és atletikus mozgásformákkal ismerkednek 

meg. A részletekről tájékozódni telefonon, vagy az óvoda honlapján lehet. 
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Pedagógiai hitvallásunk, hogy ebben a felgyorsult, változó világban az óvoda legyen biztonságos hely a 

gyermekek számára, ahová a gyermek örömmel megy, és a szeretetteljes légkörben sokat játszva, egészségesen 

fejlődve jól érezze magát, majd az "óvodásból iskolássá szocializálódjon". 

Bízunk abban, hogy a hozzánk járó gyermekek életre szóló élményeket és ismereteket szereznek, ezáltal 

megalapozzuk azokat a képességeket, melyekre szükségük lesz az életben való helytállásban, hogy a jövő 

kihívásainak biztonsággal meg tudjanak felelni. 

 
Az óvodapedagógusok munkáját a dajka nénik mellett immár két pedagógus asszisztens is segíti. 
 

Külső szakemberek: Óvodánkban heti két alkalommal logopédus, gyógy-testnevelő, preventív 

fejlesztőpedagógus, óvodai szociális segítő, valamint kéthetente egy alkalommal óvodapszichológus is segíti 

munkánkat. 

 

Állandó programjaink:  

 

Állatok világnapja 

Gyermekek világnapja 

Márton nap 

Víz világnapja 

Föld napja/ Családi nap/ Méhek napja 

Mikulás ünnepség 

Farsang 

Anyák napja 

Madarak és Fák napja 

A magyar sport napja 

Március 15. 

Húsvét 

Nagycsoportosok búcsúztatása 

Tanévzáró kerti mulatság Gyermeknap 

Közös programok a Kaffka Margit Általános iskolával 

(a részletekért érdeklődjön az óvodában) 

valamint kirándulások (tavaszi természetjárás) 

színesítik mindennapjainkat 

A részletes programterv a honlapon olvasható: http://zugloiaprofalvaovi.hu/includes/pdfs/ovi_programok.pdf 

 

Egyéb programok: 

- Zenés, táncos programok és bábelőadások az óvodában. 

- Tájékozódó séták (látogatás a piacra, a gyógyszertárba, cukrászdába…) 

- Kulturális intézmények látogatása (múzeumok, kiállítások, előadások, zenei koncertek). 

- Nagycsoportosok iskolalátogatása 

- Árnyas kert (Idősek klubjának) téli, tavaszi látogatása /a gyermekek kis műsorral készülnek/ 

- Kerületi sportversenyen/ rendezvényeken való részvétek 

- Közösségi kertprogramba való bekapcsolódás (kis veteményes kert ápolása a gyerekekkel) 

 

Térítéses, délelőtti és délutáni foglalkozások: 
 

A nagycsoportosoknak felkínált programok: „Lépten nyomon” foglalkozás, melyben Magyarország élővilágával, 

a természetvédelemmel, állat és növény védelemmel tevékenyen, játékosan ismerkedhetnek meg a gyermekek. 
 

A középső és nagycsoportban több tevékenység közül is választhatnak a szülők: 
 

Ovi foci – A labdarúgás alapjaival, játékosan, egy speciális tematikára épülő 

foglalkozáson ismerkedhetnek meg a gyerekek. 

Pon-Pon tánc – zenés sportolás, ahol akrobatikus Ponpon és akrobatikus Rock 

and Roll műfajokon keresztül tanulják meg a gyerekek a táncos mozdulatokat  

Úszás – A középső és nagycsoportos gyermekek számára 8 alkalmas tanfolyamot 

biztosít a Buborék Úszóiskola. 

Angol – Játékos angol nyelvoktatás, ahol a gyerekek mondókákon, dalokon, 

játékokon keresztül ismerkednek meg az angol nyelv alapjaival. 

Zenei fejlesztő foglalkozás – Különböző népi játékokkal, népdalokkal és zenés 

játékokkal ismerkednek meg a gyermekek. 

 

Térítésmentes délutáni foglalkozás: 

Hitoktatás – a foglalkozás sok énekkel, játékkal, mozgással körítve meséli el a 

Bibliai történeteket. Az érdeklődőket felekezettől függetlenül várják. 

 

http://zugloiaprofalvaovi.hu/includes/pdfs/ovi_programok.pdf


Valljuk, hogy nevelési célunkat a családdal és többi partnerünkkel közösen kialakított értékrend szerint, az óvodai 

nevelés szakmai és erkölcsi követelményeit betartva, egymást segítve érhetjük el. Az óvodai nevelés a családi 

nevelés kiegészítője, segítője – ezért kiemelten fontos számunkra a szülőkkel való szoros együttműködés. 

Az óvoda mindennapi életéről – telefonon egyeztetett időpontban – az óvodavezető ad tájékoztatást. 

 

NYÍLT nap: 2021. 03. 20. Szombat 08:30 – 11:30 

Várunk minden kedves érdeklődőt, leendő óvodást egy ismerkedős délelőttre, ahol lehetőségük lesz 

megismerni az intézményünket, találkozhatnak a leendő óvónénikkel és tájékoztatjuk önöket az óvodai 

beiratkozásról. Jó idő esetén a nyílt nap az udvaron szerveződik. 

 

 


