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NYÍLT LEVÉL LEENDŐ ÓVODÁSAINKNAK 
 

KEDVES ÓVODÁSAINK! 
 

Óvodánk munkatársai azon munkálkodnak, hogy derűs, nyugodt, biztonságos környezetben töltsétek 
napjaitokat, ahol kinyílik a világ előttetek, ahol felfedezhetitek a csodákat és szárnyalhat fantáziátok, 

kedvetekre alkothattok. 
Azon fáradozunk, hogy mire eljön az iskolába lépés ideje képességetek és készségetek olyan szintre 

jusson, hogy minden nehézség nélkül megfeleljetek az ottani elvárásoknak. 
Szeretnénk, ha az egészséges életmódra nevelés által egészségesen élnétek, a mindennapos 

mozgás, testedzés, szokásotokká válna, és a környezetét óvó, védő emberekké lennétek. 
Megismertetünk benneteket a magyar népi kultúrával, hagyományokkal, a magyarság érzésével. 

Hogyan valósíthatjuk meg céljainkat? 
Sokat hagyunk játszani, és a játékban fejlesztjük képességeiteket, készségeiteket. 

Figyelembe vesszük az életkori és egyéni sajátosságaitokat egyénre szabott feladatokkal. 
Eszközünk a szeretet, mely minden nehézségen átsegít. 

Szüleitekkel együtt azon munkálkodunk, hogy a boldog kisgyermekkor után felnőttként tartalmas életet 
élhessetek. 

 
BEMUTATKOZUNK 

 
Óvodánk 1979-ben a Nemzetközi Gyermekévben épült, Budapest-Zugló kertvárosi, zöldövezeti 
környezetében. Távol a nagyváros zajától, a Rákos-patak partján helyezkedik el. Tágas 
óvodakertünkben több, mint húsz éves fák között figyelünk arra, hogy gyermekeink minél több időt 
töltsenek el a szabadban. Igyekszünk közel hozni hozzájuk a természetet. 
Nevelési célunk a gyermeki személyiség sokoldalú fejlődésének elősegítése. Minden gyermeket az 
egyéni érettségéhez képest fejlesztjük magasabb szintre. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú. A 
személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe 
meghatározó, ezért ezekre fokozott hangsúlyt fektetünk. 
Nevelésfilozófiánk a gyermeki személyiség szeretet, megbecsülése és tisztelete, a másság 
elfogadása. Az óvodások megfelelő nyugalmat, biztonságot és szakmai stabilitást igényelnek. Minden 
tevékenységet ennek rendelünk alá. A legfontosabbnak az érzelmi biztonságot, és a nyugalom 
légkörének megteremtését tartjuk. 
A személyiség fejlesztést és minden más tevékenységet a játékba integráltan végezzük. A 
napirendünk folyamatos. Óvodai nevelésünk hangsúlyos területei: 

 Egészséges életmódra nevelés: A programunk kiemelten kezeli a gyermekek 
mozgásigényének kielégítését, a mozgásszükséglet fenntartását, a mozgástapasztalatok 
bővítését, az összerendezett mozgás kialakítását, a testi fejlődés elősegítését. 

 Komplex esztétikai nevelés: A művészet a teljes személyiség harmonikus fejlődését segíti, 
különös tekintettel az érzelmek dominanciájára. Az esztétikai nevelés különböző területeit is a 
játékba integráljuk és komplexen kezeljük a programunkban. A néphagyományok beolvadása 
az esztétikai nevelésbe, magába foglalja a jeles napokra való emlékezést, az örömteli, közös 
készülődést az ünnepekre, a játék, munka, ismeretszerzés lehetőségét. 

Óvodánk 6 tiszta csoporttal működik. Korszerű, minden igényt kielégítő tornaterem áll 
rendelkezésünkre, a mozgás fejlesztésére. Óvodánkban, érzelmi biztonságban, esztétikus 
környezetben élik mindennapjaikat a gyermekek, amely személyiségfejlődésüket nagymértékben 
elősegíti. Kreatív, jó pedagógiai képességekkel rendelkező, az új dolgokra nyitott, fejlődni vágyó 
óvodapedagógusok vesznek részt a gyermekek nevelésében. Célunk a partnerközpontú működés, 
ezért minőségirányítási rendszert működtetünk. 
A szülők kérésére speciális szolgáltatásokkal egészül ki az óvodai élet, melyeket térítés ellenében 
választhatják a szülők. Ezek a tanfolyamok szorosan kapcsolódnak programunkhoz. (mozgáskotta, 
zenei képességfejlesztés-néptánc, népi kismesterségek, gyermek foci és biblia ismeret) 
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Legfőbb nevelőeszközünk a szeretet és a pozitív hozzáállás! 
 
Nevelési érték közvetítéseként fontosnak tartjuk, a szülőkkel és a gyermekekkel is tudatosítani, hogy a 
környezet védelme mindannyiunk feladata és egy kis odafigyeléssel javíthatunk a környezet 
terhelésén. Az óvodapedagógusok a lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek azért, hogy ez a 
szemlélet kialakulhasson, és a jövő nemzedéke már tudatosan figyeljen a környezetvédelemre.  
Óvodapedagógusaink elkötelezett környezetvédők, ezért nagyon fontosnak tartjuk a környezettudatos 
magatartás kialakítását már gyermekkorban. Hiszen amit a gyermek ebben a korban tapasztal és 
gyakorol, az a zsigereiben rögződik, egész életére kihat és természetessé válik számára. Ez lehet a 
jövő kulcsa mind a klímaváltozás lassítására, mind a környezetpusztítás megakadályozására. A 
hosszú távú gondolkodás alapja csak a jövő generáció nevelésében rejlik! 
2018-ban harmadszor is elnyertük a „Zöld óvoda” címet, mely elismerése a környezettudatos 
nevelésünknek! 
 

 
 
Hatékony munkánkat a szülők és az iskola legnagyobb megelégedésére végezzük. Pedagógiai 
munkánk nem ér véget az óvodás gyermek nevelésével, a családok felé is értéket közvetítünk a 
különféle közös programokkal. (családi kirándulás, munkadélutánok, sportrendezvények) 
 

Így teljes a mi „küldetésünk”! 
 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló óvodai nyílt nap tervezett időpontja: 
 2021. április 19. 10 órától 12 óráig 
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