”Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja
tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire
megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven
eszű és tevékeny ember váljék belőle.” /Varga Domokos/

Kedves Leendő Ovisaink és Szüleink!
Mi vagyunk a Zöldike csoport

Móni néni

Timi néni

Ildikó néni

Szvobodáné Ivancsics Mónikának hívnak. 12 évesen kezdtem el ismerőseim kisebb – nagyobb
gyermekeire vigyázni. A velük eltöltött aktív időnek, a sok boldog pillanatnak köszönhetem, hogy
most óvónéni vagyok. Óvónőképző szakközépiskolában érettségiztem, majd 2007-ben szereztem
meg az óvodapedagógusi végzettségemet a főiskolán. Diplomám megszerzése óta dolgozom
óvodapedagógusként. Hivatásom alapja a gyermekek szeretete, tisztelete, feltétel nélküli
elfogadása. Mindig arra törekedtem, hogy a rám bízott gyermekeknek biztonságot, védelmet,
szeretetteljes légkört biztosítsak, emellett a mindennapjaikat játékos formában minél érdekesebbé,
élménydúsabbá, maradandóbbá tegyem, hogy jól érezzék magukat az óvodában.
Katona Tímea vagyok, 10 éve kezdtem a pályámat. Gyermekkorom óta óvónőnek készültem.
Fontos számomra a vidám hangulat, a szeretetteljes, nyugodt légkör, a játékos ismeretszerzés soksok mókával, kacagással, mesével, szeretettel és türelemmel. Célom, hogy a rám bízott gyermekek
érdeklődő, vidám és kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak. Jó érzés nap, mint nap úgy menni az
óvodába, hogy a gyermekek mosollyal az arcukon azzal fogadnak: „ma milyen meglepetéssel
készültél?”
Kozák Lászlóné Ildikó vagyok. Hosszú ideje dolgozom óvodai dajkaként. Kiemelt fontosságúnak
tartom az egészséges és tiszta környezetet, ezt mindig biztosítom a gyermekeknek. Célom, hogy
az óvónénikkel együttműködve hozzájáruljak a gyermekek nyugodt, vidám óvodai napjához.

Jelenlegi csoportunk nagyrésze iskolába megy ősszel, szeptemberre 7 gyermek marad
közülük itt az óvodában, akik jelenleg még középső csoportosok. Ők kedvesek,
mosolygósok, vidámak, szívesen barátkoznak. Velük együtt várjuk leendő csoporttársainkat.
Csoportunk a tágas udvarral rendelkező Fráter György téri épület emeletén található. Igyekeztünk
csoportszobánkat, öltözőnket, mosdónkat, folyosónkat minél otthonosabban, barátságosabban
berendezni.
A kiscsoportosoknál elsődlegesen az önállóság és a biztonságérzet kialakítása a célunk, a
nagyobbaknál pedig már az iskola-előkészítés, a differenciált képességfejlesztés. Legfontosabb
célunk, hogy a szokás – szabályrendszert következetesen betartva összetartó kis közösséggé
kovácsolódjunk, ahol minden gyermek megtalálja a helyét, s örömmel lépi át reggelente az óvoda
kapuját.
Csoportunkban a nyugodt, szeretetteljes légkör kialakítására törekszünk, ahol az ölelés és a puszi
sem maradhat el! Igyekszünk a legkisebb dolgokra is figyelni, a pozitívumokat kiemelni, dicsérni!
Kiemelten foglalkozunk a csendesebb, visszahúzódóbb gyermekek önbizalmának erősítésével,
tudatosítjuk bennük értékeiket.
Mindennapjainkban helyet kap a mese, vers, ének, alkotás, mozgás, csoportalakító játékok, melyek
mind – mind „összekovácsolnak” minket. Kezdeményezéseinknél a gyermeki kíváncsiságra,
érzelmekre és a játékra alapozunk.
Hiszünk abban, hogy a családokkal közösen összedolgozva jobb eredményt tudunk elérni! Ezért
törekszünk a jó kapcsolat kialakítására, a szülők aktív bevonására a csoport életébe (közös
programok, otthon készült munkákból kiállítások…).
A befogadás, beszoktatás a gyermekek igénye alapján, fokozatosan történik. Ha a gyermek
igényli, a szülő kezdetben néhány órát bent tölthet a csoportban, és ezt az időt fokozatosan
csökkentjük. Az első pár napban, igény szerint az első egy-két hétben a fokozatosság és a
zökkenőmentesség jegyében ebéd után még haza lehet a gyermekeket vinni. Ezek utá lehet az itt
alvással próbálkozni, szintén a gyermek igényéhez igazodva.
Délutáni csendespihenőben a mesét követően halk relaxáló zene mellett álomba simogatjuk
gyermekeinket. Aki igényli, puha alvókájával pihenhet.
Sok szeretettel várjuk leendő ovisainkat csoportunkba,
ahol sok mesében, játékban, kacagásban lesz része!

