Mert:
• családias légkörben, a családi nevelésre és kölcsönös bizalomra építve neveljük
a gyermekeket,
• 4 csoportból álló, családias légkört nyújtó óvodánk a belváros szívében
található,
• vidám, kiegyensúlyozott, gyermekszerető óvónénik dolgoznak óvodánkban,
• homogén összetételű (vagyis csak 3 évesekből álló) kiscsoportot indítunk,
• igény szerint lehetőséget nyújtunk a vegyes csoportban való elhelyezésre is.

1. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel
Pedagógiai Programunk a gyermek érzelmeire épít, és érzelmi készségeinek
fejlesztését hangsúlyozza.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk járó gyermekek minél sokrétűbben
ismerkedjenek meg a művészetek különböző formáival. Ennek érdekében
óvodánkban az évszakoknak, ünnepeknek megfelelően „OVI GALÉRIA”
működik, ahol a gyermekek minden nap rácsodálkozhatnak a különböző
alkotásokra.
2. Bátorító nevelés és a Boldogságóra Program:
Célja a gyermekek érzelmi intelligenciájának, valamint pozitív gondolkodásának
fejlesztése a pozitív pszichológia eredményeire alapozva. Nevelésünk által
fejlődjön a gyermekek érzelmi intelligenciája, önismerete, növekedjen stressz
tűrő képességük, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, hogy boldog,
határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté váljanak.
3. „Így tedd rá!” – referenciaintézmény:
Az „Így tedd rá!” néptánc módszertanon alapuló komplex személyiség és
mozgásfejlesztés. Óvodánkban a gyermekek önfeledt játékban és táncélményben
részesülhetnek, ahol együtt van a kultúra, pedagógia, élmény, fejlődés és tanulás.
Az „Így tedd rá” ereje a játék élvezetében, örömében rejlik, miközben mozgásra,
játékra, táncra, dalra, hagyományainkra tanít, melyekkel az összes
kompetenciaterület fejleszthető: értelmi, mozgásos, szociális, kommunikációs
melyek az iskolai tanuláshoz szükséges képességeket támogatják.

ÓVODÁNKBAN NAGY HANGSÚLYT FEKTETÜNK:
• A saját szükségletek kifejezésének képességére
• A kulturált magatartás szokásainak kialakítására
• A tisztelettudó beszédre a felnőttekkel, társaikkal szemben
• A különbözőség tolerálására
• A társakkal való együttműködésre
• A kreativitás kibontakoztatására
• Környezettudatos magatartásra….
Óvodánkban kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy valamennyi mozgás és
képzés a gyermeki létnek és kornak megfelelően játékos formában történjék.
Fontosnak tartjuk a mindennapos mozgás biztosítását bent és a szabad levegőn
egyaránt, valamint a külső szakemberek bevonásával történő, az óvodai nevelést
kiegészítő változatos fejlesztést.
Ennek érdekében az alábbi külön szolgáltatások érhetők el óvodánkban:
• logopédia
• gyógytestnevelés
• „Így tedd rá” – népi játék
• kutyaterápia
• ovifoci
• judo
• úszás
• korcsolya
• oviangol

Amennyiben felkeltettük érdeklődését,
látogasson el nyílt napunkra
2020. április 9-én 9.00 – 11.00 között!
Nyílt napunk programja:
• játékos ismerkedés a Kisvakond csoportban
• találkozási lehetőség és beszélgetés a leendő óvónénikkel
Kérjük, hogy az ovilátogatásra gondoskodjanak váltócipő használatáról!

