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Óvodánk Zugló kertvárosi részén, a Fogarasi út – Nagy Lajos király út - Álmos vezér út által 

határolt területen található.  

Nevelőtestületünk többéves közös munka eredményeként kidolgozta a gyermek- és 

nevelésközpontú Mályva – Integráló – Differenciáló nevelési rendszert, amely Mályva 

Programként vált ismertté. Az ország számos nevelési intézményében, és az országhatáron 

túl, Japánban is foglalkoznak a gyerekekkel a Mályva Program alapján.  

Nevelésfilozófiánk a humanizmus:  

 az ember és az élet szeretete  

 a közösség és az egyén egyenértékű szerepe 

 az élet megismerése és alakítása  

Célunk:  

Az önálló, nyitott, érdeklődő, alkalmazkodni képes, harmonikus személyiségű gyermekek 

nevelése. Az iskolakezdéshez szükséges képességek megalapozása. 

Programunk jellemzői:  

 A gyerekek egyéni fejlődési tempójához és a család életritmusához igazodó 

folyamatos napirend, amelyben figyelembe vesszük testi-lelki szükségleteiket, és 

segítjük a tevékenységek önálló gyakorlását.  

 A vegyes életkorú csoportok, amelyekben együtt nevelődnek a 3-6 éves korú 

gyerekek. Ily módon lehetőség nyílik arra is, hogy a testvérek, rokonok, és az egy 

bölcsődei közösségbe járók - lehetőség szerint - egy csoportba járhassanak.  
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Azok a tanköteles korú gyerekek, akik fejlődésük érdekében további egy évig - 

óvodában maradnak, nem váltanak csoportot, a megszokott társakkal, 

óvodapedagógusokkal és dajkával élik tovább mindennapjaikat.  

 A játékba integrált felfedező tanulás, amely a gyerekek folyamatos önálló 

tapasztalására épül, és segíti a világ megismerését.  

 A gyerekenkénti differenciált fejlesztés, amely egyben személyiség fejlesztés is. 

Óvodánk a Szakértői Bizottságok szakvéleményével rendelkező, autizmus spektrum 

zavarral küzdő gyermekek (maximum 2 fő), beszédfogyatékos és halmozottan 

fogyatékos valamint egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek integrált 

nevelését is ellátja, korlátozott számban. 

5 vegyes életkorú csoportunk 21-25 fővel működik. A differenciált fejlesztésbe a Fővárosi 

Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézmény munkatársai és az EGYMI utazó 

gyógypedagógusai is bekapcsolódnak.  

A csoportok felszereltsége tevékenységre ösztönző, fejlesztő környezet, amelyben aktív 

szerepjáték, fejlesztőjáték, barkácsolás, bábozás, mese-vershallgatás, éneklés, és 

kísérletezések folynak. Az alkotó művészet a mindennapok játékának része, ahol változatos 

technikákkal ismerkednek a gyerekek.  

Tornaszobánk jól felszerelt, folyamatosan bővülő eszköztárral rendelkezik, szolgálva a 

gyerekek mozgásfejlődését. Nagy hangsúlyt fektetünk a mindennapi 25-30 perces szervezett 

mozgástevékenységre. Udvari játékaink változatos mozgáslehetőséget adnak a gyerekeknek.  

A szülőt társnak tekintjük a nevelésben, és nagy hangsúlyt fektetünk a családdal való 

együttműködésre. Az újonnan érkező gyerekek befogadására a szülő igénye és a gyermek 

szükséglete szerint biztosítunk időt, mely gyermekenként eltérő lehet. Az 

óvodapedagógusokkal történt egyeztetés után a szülők bármikor betekinthetnek a csoportok 

életébe, a napi nevelési folyamatba. A szülőket írásban és szóban rendszeresen tájékoztatjuk a 

gyermekük fejlődéséről. A rendszeres kapcsolattartás és információcsere mellett közös 

kirándulásokat, ünnepélyeket, játszó délutánokat szervezünk, és együtt ápoljuk 

hagyományainkat.  

 



A szülőkkel együtt szervezett programjaink, hagyományaink: Őszünnep; Adventi készülődés; 

Iskolába készülő gyerekek búcsúztatója; Édesanyák köszöntése; Szülők - dolgozók kerti 

mulatsága; Gyermeknap; „Ivó napi” apafoci. A gyerekek mindennapjait egyéb programok is 

színesítik: színházlátogatások, kirándulások, múzeumlátogatások, séták.  

A gyermekek változatos étkezését a velünk egy épületben lévő bölcsőde konyhája biztosítja. 

Az óvoda által szervezett szolgáltatások: 

Speciális végzettségű kollégáink tartanak játékos foglalkozást az érdeklődő gyerekeknek 

 „Hétszínvirág” – Mese-dráma  

 „Elmetorna” – logikai játékok 

 „Így kell járni” – gyermektánc 

 „Zeneház” – zenés foglalkozások 

 A szülői igényeknek megfelelően megteremtjük a hitoktatás feltételeit. 

 Külső szervezésben  

 Foci /térítéses/ 

 Judo /térítéses/ 

 

Befejezésül néhány gondolat a számunkra legfontosabb partnerektől, a gyerekektől: 

☼  „Szeretek a Mályva Oviba járni, mert szeretnek itt engem.” 

☼ „Szeretem a mi ovinkat, mert, sok játék van, több mint otthon.” 

☼ „Imádok oviba járni! Olyan dolgokat lehet csinálni, amit még életemben sosem 

csináltam.” 

☼ „Szeretek társasozni és székekből kocsit építeni, még tűzoltósat is.” 

☼ „Szeretem a találós kérdéseket és az udvaron mindig van futóverseny.” 

☼ „A társasjátékokat szeretem, haza is vihettem a „Ki nevet a végén”-t, mert nekünk 

nincs otthon.” 

☼ „Szeretem az ovit, mert jókat játszom a barátaimmal, mindenki együtt van velem és 

még azért is, mert én tanítom a kicsiket meg a testvéremet is.” 

☼ „Jó volt a Planetáriumban, meg hogy mindig kísérletezünk.” 

☼ „Szeretem, hogy anya is jöhet játszani délután” 

 

 



 

Nyíltnapok időpontjai: 

 

2021. 04. 27. (kedd) délelőtt 9:00-11:00 óráig nyílt nap a csoportokban. 

2021. 04. 28. (szerda) délután 15:30-17:00 óráig nyílt nap a csoportokban, 

azt követően 17 órától szülői értekezlet az érdeklődő szülőknek. 

  

Szeretettel hívjuk és várjuk leendő óvodásainkat 

és szüleiket nyílt napjainkon, közös játékra, ismerkedésre. 

 

A Zuglói Mályva Óvoda testülete és a gyerekek nevében:  

Bihari Beáta  

óvodavezető 

 

 

 

                                                                     

 

 


