
                                             

                                                                        „Csak fogd a kezem és vezess, 

                                                                        A többit üsse kő” 

                                                                              (A.A. Milne: Micimackó) 

 

       Tagóvodánk Angyalföld szívében, a Gidófalvy utcai lakótelep szélén helyezkedik el.  

Udvarunk, kertünk, üde zöld színfolt a lakótelepi övezetben, gyermekeink számára a 

természetben végbemenő változások megfigyelésének elsődleges színtere. Sziklakert, 

gyógynövényes kert, virágoskertek és zöld füves területek mellett gumitéglás borítású 

felületen egyedi, modern játszóeszközök biztosítják gyermekeink számára a mozgásfejlődés 

és az örömteli udvari játék lehetőségét. 

       Az óvoda épülete a 2016/17-es nevelési év során teljes felújításon esett át. Két szinten tíz 

csoport kapott helyet, ezáltal 250 kisgyermek fogadására elegendő férőhelyünk van.  

Két tornaszobánk felszereltsége egyedülálló a kerületben, így a gyermekek mozgásigényének 

kielégítését, mozgásuk fejlesztését nagyon jó körülmények között tudjuk megvalósítani. 

Helyet kapott az új épületben egy fényterápiás sóbarlang is, valamint kisudvarunkon egy 

különleges madár les, a Mynest, ill.  a hozzá tartozó három interaktív tábla.  

Tagintézményünkben az életkor szerinti homogén, valamint vegyes csoportok is 

megtalálhatóak, ill. három csoportunk a BGC nyelviskola angol-magyar nyelvi programja 

szerint működik.  

        Alkalmazotti közösségünk jól felkészült, szakmailag elkötelezett, innovatív, az új 

pedagógiai módszerek megismerésére, alkalmazására, az újdonságok iránti nyitottságra 

fogékony munkatársakból áll.  

        Óvodánkban a környezeti nevelésnek domináns szerepe van a nevelési folyamatokban. 

Fontos feladatunknak tartjuk szűkebb és tágabb környezetünk, a velünk élő élőlények 

megismertetését gyermekeinkkel, azok szeretetére, tiszteletére, védelmére nevelését. Nagy 

hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás megalapozására, formálására, valamint 

megfelelő táplálkozással, mozgással, ismeretek nyújtásával az egészséges életmódra 

nevelésre. Személyes példamutatással is törekszünk mintát nyújtani gyermekeink számára, 

hisz az elnyert „Örökös Zöld Óvoda” és a „Madárbarát Óvoda” cím is erre kötelez bennünket. 

        Törekszünk a családokkal való jó kapcsolat kialakítására, szoros együttműködésre, a 

velük összhangban történő nevelés megvalósítására. Ennek érdekében lehetőséget 

biztosítunk az anyás (szülős) befogadásra, ahol a szülő együtt töltheti gyermekével az 

óvodába lépés első napjait, valamint igyekszünk olyan alkalmakat teremteni, ahol lehetőség 

nyílik a nevelőpartneri viszony kialakítására. Ilyen lehetőségek pl.  

 napi rövid beszélgetések 

 szülői értekezletek 



 fogadóórák 

 családlátogatások 

 kirándulások 

 játszó – és munkadélutánok 

Ünnepeink, hagyományaink, a jeles napok méltó megünneplése segítik alkalmazotti 

közösségünk, a szülők, a gyermekek közösségének szorosabbá kovácsolódását.  

Ünnepeink, hagyományaink: 

 Állatok világnapja 

 Halloween (kétnyelvű csoportban) 

 Márton nap 

 Mikulás 

 Karácsony 

 Egészség hét 

 Víz világnapja 

 Húsvét 

 Föld napja 

 Anyák napja 

 Madarak és Fák napja 

 Évzáró 

 Gyermeknap, gyermekhét 

 Születés és névnapok ünneplése a 

csoportokban 

Óvodánkban a rászoruló gyermekek számára rendszeres segítséget nyújtanak 

szakembereink, a logopédus, pszichológus, fejlesztőpedagógus, valamint szükség szerint 

utazó gyógypedagógus. 

Óvodásaink egészséges, sokoldalú és harmonikus fejlődése érdekében Önkormányzatunk 

által nagycsoportosaink számára biztosított térítésmentes foglalkozásaink: 

 játékos tartásjavító torna 

 francia torna 

 úszás 

Önköltséges, délutáni foglalkozásaink középső - és nagycsoportos gyermekeink számára: 

 balett 

 foci 

 Kicsi Bors játékos mozgásfejlesztés 

 Zene Kuckó 

 dzsúdó 

 szivacs kézilabda 


