
 

                   
ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 

1141 Budapest, Egressy út 180-182. 

Telefon: 273-1488; Fax:273-1499 

E-mail: hetszinvirag@zugloiovoda.hu 

Web: www.hetszinviragzuglo.hu 

Óvodavezető: Görög Anikó 

Mottónk: 

„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot. 

  Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát. 

  Ha terved egy életre szól, embert nevelj!” 

 

Óvodánk Zugló kertvárosi részén található, a nyolc csoportból jelenleg hét csoporttal működünk. 

Csoportjaink átlaglétszáma 20-25 fő, törekszünk a homogén csoportok kialakítására.  

Nevelési rendszerünk a partnerközpontú működésen alapul. Fontosnak tartjuk a családokkal való jó 

kapcsolat megteremtését és fenntartását, ennek érdekében több közös programot is szervezünk.  

Közös programjaink: Családi egészség - és sportnap, - Adventi készülődés, - Szülői Alapítványi bál. 

 

Óvodánk egyéni arculatát a nevelőtestület egységes szemlélete, valamint az itt tevékenykedő emberek 

azonos szándéka adja.  

 

Legfontosabb célkitűzéseink: 

 Holisztikus természetkép kialakítása a gyermekekben az óvodáskor végére, az élő és élettelen 

természet szeretetének és megóvásának elsajátíttatása. 

 Természet, - és környezetvédelem, valamint a fenntarthatóság biztosítása. 

 Egészséges életmód szokásainak, szabályainak rögzítése, igénnyé fejlesztése. 

 Elfogadás, tisztelet, megbecsülés. 

 Családokkal való együttműködés, partnerkapcsolat kialakítása. 

 Egyéni képességek kibontakoztatása. 

 

Programunk vezérfonala a környezeti kultúrára és az egészséges életmódra nevelés.  
Elsősorban életmód, gondolkodás- és viselkedésmód, szokás- és értékrendszer kialakítására törekszünk. 

Legfontosabb az értékek formálása. Legelső feladatunk az érzelmi nyitás a környezet felé. A sokoldalú 

tapasztalatszerzéssel, valamint a projektmódszer segítségével valósítjuk meg kitűzött céljainkat.  

Az a dolgunk, hogy gyermekeink figyelmét minden nevelési területen a környezet felé irányítsuk.  

A növény- és állatfajok tisztelete, megbecsülése; a szülőföld, a lakóhely és az ehhez kapcsolódó személyek 

megismerése, szeretete vezet el a környezettel való pozitív viszony kialakításához. 

Óvodánk 2019-ben elnyerte az „Örökös Zöld Óvoda” címet, valamint a „Madárbarát kert” címet is, 

melyeknek megfelelően közvetítjük mind a gyermekek, mind a szülők felé a környezettudatos viselkedést. 

 

Zöld programjaink: 

 Alma-és szőlő szüret 

 Madarász, - és természetbúvár program 

 Rendszeres kirándulások  

 Állatkert látogatás – Örökbefogadott állatunk látogatása  

 „Zöld” jeles napok megünneplése 

 Környezetvédelmi programok – „Városi vízkör” projekt, Zuglói Klíma Kupa 

 Óvodakert szépítő programok 
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Pedagógiai hitvallásunk:  

A gyermeki jogok, gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a gyermekekkel való szüntelen, fejlesztő, 

erőszakmentes törődés. 

Az eltérő fejlődési ütemek figyelembevételével törekszünk az egyéni fejlődés biztosítására. A korábban 

bevezetésre került logopédiai- és mozgásfejlesztő modulok elemeit felhasználjuk a mindennapi munkánk 

során. 

Közös tevékenységekkel, tapasztalatok, - élmények szervezésével alakítjuk ki a zökkenőmentes, sikeres 

iskolakezdéshez szükséges képességeket. 

A Zuglói Hétszínvirág Pedagógiai programunkban megfogalmazottak alapján, a külső szakemberek által 

kiszűrt gyermekeink számára az alábbi ingyenes foglalkozásokat biztosítjuk: 

 Logopédiai foglalkozás  

 Prevenciós gyógy-testnevelés a nagycsoportos gyermekek számára 

 Fejlesztő foglalkozások, pszichológusi megsegítés 

 Hittan foglalkozások igény szerint 

 

Egyéb szolgáltatások:  

A gyermekek érdekeit figyelembe véve, valamint a szülői igényeket szem előtt tartva, az alapellátáshoz 

nem tartozó alábbi térítéses tanfolyamok szervezését is biztosítjuk: 

 játékos angol  

 gyermektánc  

 zeneovi 

 karate   

 ovifoci – Bozsik program 

A nyári zárás ideje alatt 5 napos „Erdei óvodai tábort” szervezünk - térítés ellenében – elsősorban a 

nagycsoportosaink részére. 

 

Óvodánk hagyományos programjai: 

 „Hétszínvirág” nap 

 Farsang  

 Megemlékezés a környezeti jeles napokról 

 Pünkösd 

 Gyermeknap  

 Iskolába menő gyermekek búcsúztatása 

 Gyermekszínházi - és bábelőadások szervezése az óvodában 

 

Az 1996 óta működő óvodai alapítványunk a Zugló - Kertváros Óvodáskorú Gyermekeiért Alapítvány az 

eszközök megteremtésével és a programok támogatásával segíti a magas színvonalú pedagógiai munkát. 

 

 Nyílt nap időpontja: 2021. április 20-án 10:00 – 12:00 óra között 

 Szülői tájékoztató időpontja: 2021. április 20-án 16:00 órától 

 

 

Minden érdeklődő szülőt és gyermeket szeretettel várunk! 

 

 

Az óvodáról további információ az óvoda honlapján található: 

www.hetszinviragzuglo.hu 

 


