
 

         
 

Mi az Zuglói Örökzöld Óvoda dolgozói „A gyermekbarát környezetért…” 

című saját készítésű Pedagógiai Programunk alapján fejlesztjük 

óvodásainkat. A programban a 3 – 7 éves korú gyermekek környezeti 

kultúrájának kialakítását – életmód, gondolkodás, viselkedésmód – és a 

külső világ tevékeny megismerését fogalmaztuk meg, mint 

értékátadásunk alapjait. 

 

Nevelésfilozófiánk középpontjában a gyermek és az őt körülvevő 

természeti-társadalmi környezet áll. 

Számunkra érték az, hogy a gyermekek örömmel járjanak hozzánk, és 

idejük nagy részét játékkal töltsék.  

Célunk: a környezet és a természet megszerettetése, a 

természetvédelem népszerűsítése, az egészséges életvitel 

megalapozása.  

Gyermekeinket szeretettel óvjuk, szakértelemmel neveljük, képességeik 

szerint differenciáltan fejlesztjük, hogy edzett, egészséges, érdeklődő 

csemetévé fejlődve, majdan a környező világért felelősséget érző, 

kiegyensúlyozott életet élő, tevékeny felnőtté váljanak.  

 

2009 – 2012 között ZÖLDÓVODA, 2017 – től pedig MADÁRBARÁT 

ÓVODA címmel rendelkezünk. 

 

Az intézmény Zugló Alsórákos területén épült, parkokkal, ligetekkel 

övezett lakótelep, kertes házak, a Rákos-patak szomszédságában.   

Jól felszerelt 4 csoportos óvodánkban a tevékenységek széles körét 

kínáljuk a gyermekek számára.  

Csoportjaink jellemzően homogén korosztályra tagolódnak, maximum 25 

– 25 fős gyermeklétszámmal. Integráltan nevelünk autizmus 

spektrumzavarral küzdő gyermekeket is (maximum 2 fő). 

Tágas udvarunkon EU – szabványos fajátékok, hinták, homokozók, 

gumilapos focipálya, csúszda, mászóka, rollerpálya, tusoló-párakapu és 

sok mobil kerti játék várja a gyermekeket. 

 

Élő-sövénnyel elválasztott kiskertjeinkben minden évben zöldségeket, 

gyümölcsöket termesztünk. Ablakainkat a szülőkkel közösen beültetett 

virágokkal tesszük hangulatosabbá. 
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 Gazdag programok színesítik a gyermekek mindennapjait: kirándulások, 

mese – báb előadások, múzeumok – kiállítások, állatkert látogatása. 

 

A hagyományos ünnepeken kívül megemlékezünk a jeles napokról, 

óvodánk névadásáról, melyet egész napos kirándulással tesszük 

emlékezetessé.  

Júniusban kerül megrendezésre intézményünk hagyományos „Örökzöld 

Napok” rendezvénysorozata.  

Ballagó óvodásaink május végén közös emlékfa-ültetéssel búcsúznak 

óvodánktól, mellyel hozzájárulnak gyönyörű kertünk növényvilágának 

gazdagításához, fiatalításához, ökoegyensúlyának megtartásához.  

 

Hetente kétszer - szükség szerint - gyógytestnevelés, logopédiai 

foglalkozások vehetők igénybe. Az óvodapedagógusok javaslatára a 

Mozgáskotta-módszer segítségével egészítjük ki a gyermekek 

fejlesztését. 

Mindezek mellett lehetőség van fejlesztőpedagógussal és 

óvodapszichológussal való együttműködésre.  

Délután – költségtérítéses foglalkozás keretében – játékos gyermektorna 

segíti minden korcsoportos gyermek mozgásvágyának kielégítését. 

Középső – és nagycsoportos gyermekek részére Mozgásvarázs – tánc 

foglalkozást nyújtunk.  

Szintén délután igény szerint felekezeti hovatartozás nélküli hittan 

oktatás is folyik óvodánkban. 

 

Óvodánkban Örökzöld Közhasznú Alapítvány működik. 

A Szülői Szervezet aktív hidat képez az óvoda és a családok között, sok 

program megvalósítását segítik, koordinálják.  

 

Minőségi munkánk érdekében építünk a szoros, személyes 

kapcsolattartásra, a partneri igények kielégítésére.  

Nyitottak vagyunk a program szellemiségéhez igazodó módszerek és 

eszközök újítására. Folyamatos fejlődőképességünk belső igényünkké 

vált, amely szakmai felkészültségünket is naprakésszé teszi. 

 

Mindezeket egy összeszokott, egymást segítő alkalmazotti közösséggel 

teremtjük meg.  

Munkánk eredménye a gyermekek mosolya, vidám ittléte, a szülőktől 

kapott pozitív megerősítés.  

 

Sok szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő szülőket és 
gyermekeiket a nyílt napjainkon: 
 
2021. április 14. délelőtt 10.

30 
- 12.

00
 óráig 

2021. április 15. délután 15.
30 

- 17.
00

 óráig 
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