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Óvodánk elhelyezkedése 

Az 1973-ban épült Narancs óvoda a kertes házak, a lakótelep és az újonnan épült 

lakóparkok találkozási pontján, távolabb a forgalmas főutaktól, a Rákos-patak partján 

helyezkedik el. Kétszintes, hatcsoportos épület, tornateremmel. A gyermekcsoportok 

kialakítása életkor szerint történik, de vegyes életkorú csoportunk is üzemel, és előfordul 

négy évig együtt járó gyermekek csoportja is. Csoportszobáink tágasak, esztétikusak, jól 

felszereltek. Udvarunk nagy fákkal, sok füves és gumitéglával borított játszórésszel, 

mászókával, homokozóval várja a leendő Narancs ovisokat.  

Hitvallásunk, nevelési filozófiánk 

Az óvoda a nevét a színéről kapta több mint 45 éve, más közeli óvodához hasonlóan. A 

NARANCS szín jelentése tökéletesen kifejezi hitvallásunkat a világról, a gyerekek életének 

alakításáról. 

A NARANCSSÁRGA szín kifejezi: 
 

o A MELEGSÉGET, A NAGYLELKŰSÉGET – érzelemmel teli óvodapedagógusok 
várják, nevelik a csöppségeket itt, több, mint 45 éve, 
 

o KÖNNYED ÉS JÁTÉKOS – a játékosság, a játéktevékenység elsődleges szerepét 
megőrző nevelési gyakorlat, 

 
o A BARÁTSÁGOT, A KÖZÖSSÉGET – fontos számunkra, hogy pozitív 

kapcsolatokkal, közösségi élményekkel gazdagodjanak óvodásaink, 
 

o A LELKESEDÉST, AZ ELRAGADTATÁST – az itt dolgozó pedagógusok, dajkák, 
pedagógiai asszisztensek, segítő munkatársak nem munkaként, hanem hivatásként 
élik meg óvodai tevékenységüket, 

 
o A KREATIVITÁST – a gyerekekkel való foglalkozás meghatározó elve a kreativitás 

kibontakozását támogató attitűd, 
 

o AZ ELHATÁROZOTTSÁGOT, A BÁTORÍTÁST – magabiztos, valós önismerettel 
rendelkező, aktív gyerekeket nevelünk, 

 
o A NEVETÉST, A VIDÁMSÁGOT, AZ ÖRÖMÖT – a gyermekkort így szeretnénk 

feledhetetlenné tenni, 
 

o A SIKERT ÉS BOLDOGSÁGOT – óvodánkból igyekszünk úgy továbbindítani a 
gyermekeket, hogy sikeresen vegyék az iskolai akadályokat és életük során 
valamennyien találják meg boldogságuk forrását. 



Nevelőközösségünk 

Óvodánk szakmai színvonalát emeli, hogy a főiskolát végzett óvodapedagógusainknak több 

diplomája, tanfolyami végzettsége is van (úgymint drámapedagógusi, néptánc-oktatói, báb, 

fejlesztőpedagógus, tehetséggondozó, konduktor, közoktatás-vezetői). Az 

óvodapedagógusok munkáját gyermekszerető, gyakorlott pedagógiai asszisztensek, dajkák 

segítik, illetve logopédus, gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus, utazó gyógypedagógus, 

konduktor, valamint óvodapszichológus is segítségünkre van a segítségre szoruló 

gyermekek fejlesztésében. 

Programunk sajátosságai 

Az óvoda nevelőtestülete – az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának megfeleltetve – 

helyi pedagógiai programot készített, melynek beválása már bizonyított. Nevelési 

célkitűzésünk középpontjában a 3-7 éves gyermekek természetes fejlődését figyelembe 

vevő, testi, lelki, szellemi, erkölcsi fejlesztés, az egészséges környezet, életmód igényének 

alakítása áll. Nevelésünk során a szülőkkel együttműködve azon munkálkodunk, hogy a 

hagyományos értékek kínálatával tudatosítsuk az együttélés egyetemes emberi normáit. 

Nevelésfilozófiánkban fokozottan érvényesül a gyermekvédelem, a közösségi nevelésen 

belüli egyéni bánásmód és a zökkenőmentes átmenetek segítése mellett, a sajátos nevelési 

igényű gyermekek integrált nevelése is. 

„NARANCS Programunkban” az óvodai tevékenységformák közül kiemelt szerepet kap, a 

gyermek legfontosabb tevékenysége a játék, és az ezen keresztül történő fejlesztés, 

ismeretnyújtás. Fokozottan foglalkozunk az irodalmi – művészeti neveléssel. Az irodalmi 

ízlés alakítása, az értékes mesék, népmesék, versek, népköltések tudatos kiválasztásával, 

sokoldalú, gyermek-közeli feldolgozásával történik. Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásigény 

kielégítésére, a mozgásfejlesztésre. Óvodánk udvara, tornatermünk felszereltsége, a 

csoportszobák mozgásfejlesztő játékai az óvodapedagógusok ez irányú eredményes 

pályázatainak mutatója. 

Az óvodánkban térítéses szakköri foglalkozások igénybe vehetők októbertől májusig. 

(játékos torna, foci, angol, néptánc) 

Óvodánk megismerésére lehetőséget biztosítunk az óvodát kereső családoknak, leendő 

ovisainknak ünnepek előtti előadások, valamint játszódélutánok szervezésével. Ezekről a 

lehetőségekről a meghívók, és a tájékoztatók minden esetben a honlapunkon, valamint 

óvodánkban és óvodánk környékén kihelyezett meghívókon tájékozódhatnak az érdeklődők. 

Bővebb információt telefonon, illetve időpont egyeztetéssel az óvodánkban tudunk adni. 

Nyílt napok előre tervezett ideje: (az esetleges időpont-módosításáról tájékoztatást adunk 
óvodánk honlapján) 
 
2021.02.25. csütörtök -  16.30 -  17.15     Ölbeli játékok 

2021.03.25. csütörtök -  16.30.-  17.15            Mozgásos játékok  

2021.04.29. csütörtök -  16.30.-  17.15            Mese, óvodásaink előadásában. 

Szeretettel hívjuk és várjuk a Zuglói NARANCS Óvodában szervezett nyílt napokon az 

érdeklődő családokat. 

Zuglói NARANCS óvoda közössége 


