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Óvodánk Zugló közepén, kertvárosi és lakótelepi környezet határán, összevont 

igazgatású intézményként működik. Az Újvidék sétányon található székhelyintézmény 

földszintes, barátságos épület, kertje napos, árnyas, homokozóval, mászókákkal 

felszerelt.  Az Emma utcai épület frissen felújított, kétszintes, melyhez árnyas, újonnan 

telepített mászókákkal felszerelt játszókert tartozik.  

 

Tágas aulájában, 1991 óta, az országban elsőként „Óvodagalériát”működtetünk. 

A galériában folyamatosan szervezünk tematikus kiállításokat 

 „házi” (gyermek és felnőtt), illetve 

 meghívott alkotókkal (grafikus, bábkészítő, népi iparművész stb.). 

 
 

Intézményünk nevelési célja, hogy elősegítsük a hozzánk járó gyermekek harmonikus 

személyiségfejlődését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési 

ütem figyelembevételével. Kiemelten foglalkozunk a komplex esztétikai és művészeti 

neveléssel. 

Az élmény és a játék köré csoportosítva bontakoztatjuk ki a gyermekek megismerő 

tevékenységét. Az élményszerűséget a zene, a néptánc, a bábjáték, az irodalmi művek és 

a képzőművészeti alkotások együttes, érzelemre ható erejének felhasználásával érjük 

el. Kiemelt feladat a tehetséggondozás. 

 

Gyermeki tevékenységek: 

 MOZGÁSOS TARTALMAK 

 tornaszobában 

 szabadlevegőn 

 mászófal használata, képzett szakemberrel 

 délután, szakköri keretek között (térítéses) 
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 fakultatív úszás (térítéses) 

 műfüves, többfunkciós sportpálya kihasználása 

 

 MŰVÉSZETI TARTALMAK 

Rendszeresen megszervezzük óvodánkban a művészeti műhelyek napját. (Alkotó-, ill. 

Palánta-nap) Ezeken a napokon a gyerekek érdeklődésüknek megfelelő művészeti 

tevékenységgel töltik a délelőttjüket – térítésmentesen -, többlettudással rendelkező 

szakemberek vezetésével. 

 komédiás délelőtt (báb- és drámafoglalkozás) 

 virtuóz délelőtt(zenei foglalkozás) 

 kismester délelőtt(kézműves foglalkozás) 

 táncos lábak délelőttje(táncfoglalkozás) 

 

Értékmentő céllal, régi használati tárgyakból Hagyományőrző kiállítást 

rendeztünk be.  Ezzel segítjük nyelvi értékeink őrzését, átadását. 

 

 

 

 

 

 ZÖLD TARTALMAK, FENNTARTHATÓSÁG 

Hangsúlyt fektetünk a környezettudatos szemlélet elmélyítésére, a természetes 

környezet megismerésére. Fővárosi pályázati forrásból, óvodánk udvarán tanösvényt 

létesítettünk. 

Középtávú terveink között szerepel a „Zöld Óvoda” - hálózathoz való csatlakozás, hogy 

„zöldebbek” legyünk. 

 E cél érdekében 

 a csoportokban szelektív hulladékgyűjtőket helyeztünk el, azok használatát 

tanítjuk, 

 gyűjtjük a komposztálható zöldhulladékot, 

 a veteményeskertben fűszer- és gyógynövénykertet alakítunk ki, a meglévőt 

fejlesztjük tovább, közösségi kertként működtetjük.  

 interaktív, ismeretnyújtó eszközöket telepítettünk. 

 



 
 

 ÉVSZAKONKÉNT CSALÁDI DÉLUTÁN 

 Népmese napja alkalmából tematikus hét   

 Adventi bábelőadás 

 Emma napi bábszínház 

 Nyárköszöntő koncert 

 Márton-napi lámpáskészítés 

 

SÓSZOBA 

2017 novemberében alapítványi hozzájárulással só-szoba került kialakításra, melyet 

mindkét épület gyermekei heti egy alkalommal látogatnak. 

 

Az óvodai csoportok szervezése többnyire életkor szerint történik. 

A nagyobb életkorú csoportokkal sokat járunk élményszerző sétákra, nagyobb 

kirándulásokat is szervezünk, részt veszünk a kerület Tehetséggondozó - sport- és 

logikai játékok - versenyén. 

Pedagógiai munkánkat pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő és fejlesztőpedagógus 

szakemberek segítik. 

 

A 2020-2021. nevelési évben - terveink szerint - egy-egy kiscsoport indul mind a két 

épületben.  

Nyíltnapokat szervezünk csak a felnőttek számára, melynek időpontjai:  

Újvidék sétány 3-5. óvoda - 2021. április 14. szerda 10-11:30 óráig 

Emma utca 18. óvoda - Misi Mókus csoport: 2021. április 13. kedd 10-11:30 óráig 

A nyíltnap bemutatóból és  - azt követően - konzultációból áll.  

A gyermekeknek a beiratkozást követően szervezünk játszónapot, melynek célja, hogy 

megismerkedjenek az óvodai környezettel, pozitív tapasztalatokat szerezhessenek, így 

a beszoktatás könnyebben valósulhasson meg. 

 

                                                   Bagi Márta Anna 

                                                     Intézményvezető 



 


