Az óvoda neve: ZUGLÓI JÁTÉKSZÍN ÓVODA
Az óvoda címe: 1144 Bp. Tipegő utca 3.-5.
Telefonszáma: 06 1 467 09 45
E-mail címe: jatekszin@zugloiovoda.hu
Honlap: www.jatekszinovoda.hu
Az óvoda vezetője: Solymos Andrea
Óvodánk zuglói lakótelepi környezetben helyezkedik el, mely nem érintkezik forgalmas
útvonalakkal, park öleli körül. Nagy udvarunkon Kresz-pálya, (kerékpárokkal, futóbiciklikkel,
rollerekkel), műfüves focipálya, trambulin, 3 nagy mászóka, fészekhinta, 5 homokozó, kis
faházak, egyensúlyozó fajáték található.
Az épület emeletén lévő jól felszerelt csoportszobák esztétikus, harmonikus környezetet
biztosítanak, a gyermekek számára.
Intézményünkben jelenleg 5 gyermekcsoport, melyből 1 középső, és 1 kiscsoport és 3 vegyes
életkorú csoport működik.
1999-ben bevezetett pedagógiai programunkban fő célul tűztük ki, hogy a tőlünk iskolába menő
gyermekek, életkoruknak és egyéni adottságaiknak megfelelő, az iskola és a család által
elvárható, ismeretekkel, szociális érettséggel, kommunikációs és együttműködő képességgel
rendelkezzenek. Ennek érdekében, a gyermekek testi, lelki, és értelmi adottságait megismerve, az
egyéni bánásmód elvét szem előtt tartva, differenciáltan fejlesztjük őket.
2016-tól fokozatosan vezettük be a Sportágválasztó - Mozgás Programot, Gaál Sándorné
közreműködésével.
Óvodásaink egy része lakótelepi lakásokban él, ezért központi kérdés nálunk a fejlesztő,
mozgásigényt kielégítő színvonalas testnevelés. Naponta kb. 30 perces mozgást biztosítunk a
gyerekeknek,
valamint
hetente kétszer
mozgásfoglalkozást
tartunk,
testnevelőóvodapedagógussal, csoportbontásban, jól felszerelt tornatermünkben. Gyermekeink évről-évre
jelentős sport sikereket értek el kerületi és fővárosi versenyeken.
Nevelési programunk kiemelt területe - a mozgás mellett - a drámajáték.
A drámajátékok során a gyermekek cselekvő részeseivé válnak, olyan - a valóságban is létező,
de a játék során csak elképzelt - helyzeteknek, melyekben kipróbálhatják magukat, valós
érzelmeket élhetnek át, megtapasztalhatják döntéseik lehetséges következményeit. Ily módon is
fejlődik kooperációs és kommunikációs képességük, kreativitásuk, lényeglátásuk.
A drámajátékok hatására gyermekeink nyitottabbak, bátrabbak, sikeresebbek az őket érintő
problémák megoldásában, a társas kapcsolatokban.
Óvodapedagógusaink munkáját, ingyenes szolgáltatásként
 fejlesztő pedagógus
 logopédus
 gyógy testnevelő
 óvodapszichológus szakember segíti.
Óvodánkban mindenki azon munkálkodik, hogy valóban otthonos, családias szellemben,
kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó környezetben, megalapozott ismeretekkel gazdagodva
fejlődjenek a gyermekek.

Hagyományaink, programjaink: állatok világnapja, Mikulás, karácsony, farsang, egészség hét,
húsvét, sportágválasztó hét, Föld napja, anyák napja, madarak-fák napja, gyermeknap, Játékszín
Nap, évzáró és ballagás, kulturális programok (színház, múzeum, stb.) nyílt nap, barkács- és
játszó délutánok, kirándulások, esetenként a családokkal közösen szervezett programok.
Délutáni, tanfolyami keretek között, szülői igényre a következő foglalkozásokat szervezzük,
amelyeknek térítési díja van:
 Alapozó terápia /heti 2 alkalom/
 Foci /heti 1 alkalom/
 Labdás torna/ heti 2 alkalom/
 Angol /heti 1 alkalom/
 Musical tánc/ heti 1 alkalom/
Intézményünk bemutatása, részletes tájékoztató időpontja:
2021. április 6-án, 16:30–tól tájékoztató szülői értekezletet tartunk.
2021. április 7-én, 9.00-10:30-ig lehetőség van betekinteni az óvoda mindennapjaiba.
Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk!
Óvodánkról honlapunkon bővebb tájékoztatást is olvashatnak.

