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Nevelési célkitűzésünk  

A teljes gyermeki személyiség fejlesztése projektek segítségével, tevékenységeken keresztül. 

A Zöld Lurkók óvodásai az életre felkészítve, egészséges életvitelre nevelve, edzetten vall-

ják:  

„ Ép testben, ép lélek„ 

 

Pedagógiai programunk profilja 

Az egészségkultúra kialakítása, az egészséges, edzett, munkájában örömét lelő ember 

nevelése. Alapvető követelménynek tekintjük az egészség védelmét, megőrzését, megerősí-

tését. (rendszeres mozgás a szabadban, mozgáskotta alkalmazása, mezítlábas park…)  

 

 
 

2016-ban elnyertük a „Zöld óvoda” címet, melynek megfelelően közvetítjük mind a gyerme-

kek, mind a szülők felé a környezettudatos magatartás kialakulására nevelést. 

 

Csoportszervezési formák 

Óvodánkban azonos életkorú és vegyes csoportokban neveljük a gyermekeket. 

 

Az intézmény bemutatása 

2014-ben felújított és 3 új csoporttal kibővített óvodánk a Füredi lakótelep közepén, parkosí-

tott környezetben, az autóutaktól távol, jól megközelíthető helyen található, immár 9 csoport-

tal. Megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezünk: 100 nm
2
-es korszerűen felszerelt tornate-

remmel, parkosított nagy udvarral, valamint „sószobával”. A sóterápia enyhíti az allergiás és 

asztmatikus tüneteket is. Fontos a készítmény prevenciós hatása, mely az egészséges embe-

rek immunrendszerét is erősíti, és ellenállóbbak lesznek a légúti fertőzésekkel szemben.  

A sószoba fenntartásáról alapítványunk gondoskodik. 

 

Tea- és mézprogramunk, valamint a nagy udvarunk adta mozgásos lehetőségek kihasználá-

sával is biztosítjuk gyermekeink egészségét. 

Kertünkben több féle szabványos játékeszközökön játszhatnak gyermekeink.   
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Óvodánkban három magyar-angol csoport működik. Részletes leírást az óvoda Pedagógiai 

Programjában olvashatnak. A szolgáltatás térítésköteles. 

  

Egyéb fontosabb információk  

Alapítványunk segítségével / Alapítvány a Füredi parki Óvodáért / még szebbé, jobbá tesz-

szük gyermekeink mindennapjait. 

 

Gyermekeink számára az alábbi foglalkozásokat biztosítjuk 

- Angol foglalkozás – heti két alkalommal, (A szolgáltatásért fizetni kell.) 

- Delecato torna – heti két alkalommal, (A szolgáltatásért fizetni kell.) 

- Foci – heti két alkalommal, (A szolgáltatásért fizetni kell.) 

- Rocky - – heti egy alkalommal (A szolgáltatásért fizetni kell.) 

- logopédia, 

- prevenciós gyógytestnevelés, 

- fejlesztőpedagógus 

- igény szerint óvodapszichológus 

 

Hagyományaink  
 Változatos programokkal várjuk a gyermekeket és az érdeklődő Szülőket a „Betekingető” 

programjainkon (kézműves-napok, sportnap, egészséghét, környezetvédelmi hét, óvoda-

pedagógusok bábjátéka, kirándulás… stb.). 

 Állatok, Föld, Víz, Madarak és fák napjai 

 A Gyereknaphoz kapcsolódóan kerti partit szervezünk, ahol bográcsban főzünk, és 

együtt játszunk a gyermekekkel, szülőkkel közösen. 

 Az Óvodások sportversenyein aktívan részt veszünk óvodásainkkal. 

 Óvodai programjaink: almaszüret, állatkerti látogatás, kirándulások, bábszínház, nyári 

gyermektábor, stb. 

 

Szülői értekezlet: 2021. április 12-én (hétfő) 16
30

 órai kezdettel 

 

Nyílt nap a leendő kiscsoportosoknak: 2021. április 12-én (hétfő)  

          9 - 12 és 14
30 

- 16
30 

- között 

 

Minden érdeklődő szülőt és gyermeket szeretettel várunk! 

 

További információk az óvoda honlapján találhatóak: 

www.zoldlurkokovoda.hu  
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