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„ A nevelés nem más, mint szeretet és 

példaadás.” / Pestalozzi / 

 

 

 

A Zuglói Pöttöm Park Óvoda Budapest 

zuglói kerületében, jól megközelíthető,  

tízemeletes panelházak lábánál, mégis 

egészséges, sok mozgáslehetőséget, 

természetes környezetet biztosító helyen 

várja a gyermekeket. Csoportszobáink 

világosak, felszereltségük ideális, az 

előírásoknak maximálisan megfelelő, így 

alkalmasak a különböző tevékenységek 

kialakítására.  

Óvodánk 5 csoportos, melyből jelenleg 2 

tiszta (azonos életkorú), 3 vegyes életkorú 

csoporttal működik. A gyermekekkel 

főiskolát végzett elhivatott, szakvizsgázott 

óvodapedagógusok foglalkoznak, ők 

gondoskodnak nevelésükről, 

fejlesztésükről. Munkájukat pedagógiai 

asszisztensek és szakképzett dajkák is 

segítik. Hetente két alkalommal logopédus 

foglalkozik az iskolába készülő 

beszédfejlesztésre szoruló gyermekekkel, 

valamint prevenciós feladatokat is ellátnak. 

Előzetes szűrések eredményei alapján, 

gyógytestnevelő foglalkozik az arra 

rászoruló, iskolába lépő gyermekekkel. 

 

Udvarunk nagy alapterületű, udvari 

játékokkal felszerelt, sok fával, bokorral, 

madárhanggal, melegebb időszakokban 

rajzolásra is alkalmas padokkal, amely 

minden évszakban biztosítja a szabadban 

történő levegőzés, edzés feltételeit.  

Kertünk elrendezése gazdag játék – és 

mozgáslehetőséget nyújt a gyermekek 

számára. 

Óvodánk udvarán hálóval bekerített, 

biztonságos műfüves foci- illetve 

kosárlabda-pálya van, amit gyermekeink 

töretlen lelkesedéssel használnak szabad 

mozgásra. Az alapellátáson kívül, 

önköltséges foglalkozásokon is részt 

vehetnek a gyermekek, délutáni 

időpontokban (gyermekfoci, néptánc, 

labdás torna, TSMT).  

 

 

Létrejött a PÖTTÖM PARK 

ALAPÍTVÁNY, amely minden nevelési 

évben Kerti Party-t szervez a családoknak. 

Alapítványunk már több éve fogadhatja az 

adók 1%-át, amit a gyermekek örömteli 

fejlődését segítő vásárlásokra költünk.
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Kiemelt feladatunk a természet ismerete 

és a környezet védelme, a gyermekek 

egészséges életmódra nevelése, a testi – 

lelki egészségük megőrzése.  

2015-ben elnyertük az Örökös Zöld 

Óvoda címet. 

Az élményszerű tapasztalatok érdekében 

több kiskertecskét gondozunk a 

gyermekekkel, valamint egy parcellát a 

közeli Zug-Közösségi kertben. 

Kihasználjuk a „Madarász-ovi” 

program változatos lehetőségeit a 

természeti környezet megismertetésére és a 

közvetlen tapasztalatszerzésre a Madártani 

Intézet szakembere segítségével. Ez 

minden nevelési évben 8 alkalommal 

történik, négyszer az óvodában, négyszer 

buszos kirándulás során ismerkedünk az 

erdő állataival, elsősorban a madarakkal. 

 

 

 

 

Rendszeresen szervezünk kulturális 

programokat, melyek fejlesztik a 

gyermekek személyiségét, anyanyelvét és 

viselkedéskultúráját / meseszínház- 

óvodapedagógusaink előadásában, 

táncház-meghívott művészekkel, stb../.  

A szülőkkel hatékony partneri 

együttműködés jellemzi munkánkat. 

 

Intézményünkben több nyitott rendezvény 

várja gyermekeink családját: adventi 

játszóház, Luca-napi vásár, nyitott 

karácsony a "gyermekek műsorával", év 

végi ballagás és tanévzáró, Családi nap 

(júniusi szombat). 

 

A gyermekek iránti tisztelettel és szeretettel 

kívánjuk céljainkat megvalósítani. 

Alapelveink: - Az óvodáskorú gyermek 

alapszükséglete a játék és a mozgás, 

amelyen keresztül tapasztal, ismerkedik a 

világgal és önmagával, így fejlődik a 

legjobban. Ezért minél több időt, helyet, 

alkalmat és lehetőséget biztosítunk az 

elmélyült játékra. Rugalmas napirendünk 

által megnövekedett idő áll rendelkezésre a 

szabad mozgásra, játékra és a játékban 

szervezett tanulásra. - Arra törekszünk, 

hogy kiegyensúlyozott, érzelem-gazdag, 

környezetének értékeit ismerő, azt 

megvédő, érdeklődő gyermekeket küldjünk 

iskolába, akik sikeresen kezdik meg 

tanulmányaikat.  

Egyre nagyobb figyelmet fordítunk 

gyermekeink kiemelkedő képességeinek 

megtalálására, a gyermeki tehetség 

támogatására. 

Tavasszal - a beiratkozás előtt - 2021. 

április 19-én és 20-án, (hétfő, kedd) 

délelőtt 9-től 11 óráig nyílt napokat tartunk 

a leendő kiscsoportosok szüleinek. Április 

22-én 16 órakor meseszínház és 

játszódélután várja a 3 éves leendő 

óvodásokat, egészen 17 óráig. Ezeken a 

napokon megtekinthetik óvodánkat, rövid 

tájékoztatást adunk óvodánk 

sajátosságairól és válaszolunk a felmerülő 

kérdésekre.  

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 


