BAGOLY CSOPORT – ÓVODAI BEMUTATKOZÓ

Kedves érdeklődő Szülők!
Szülőként én is tudom, milyen érzés az, mikor óvodás lesz majd a gyermek, vagy azt, vajon
melyik lenne számára a legoptimálisabb óvoda? Ennek eldöntése mindig a szülők felelőssége.
A Zuglói Csicsergő Óvoda óvodapedagógusaként szeretném bemutatni csoportomban, a
Bagoly csoportban folyó nevelési elveket, megkönnyítve ezzel a tájékozódást és a választást
lehetőségét.
Csoportunk vegyes életkorú gyermekek közössége. Célunk a 3-7 éves gyermekek számára
érzelmi biztonságot nyújtó, családias hangulatú, kiegyensúlyozott óvodai élettér
biztosítása, ahol a gyermekek harmonikus személyiségfejlődése megvalósulhat.
Arra törekszünk, hogy az óvodában töltött idő kielégítse az óvodáskorú gyermekek testi és lelki
szükségleteit, érzelmi biztonságot nyújtson, ezen belül ellássa a következő feladatokat:
- az egészséges életmód alakítását,
- az érzelmi nevelést, a szocializáció biztosítását
- az értelmi fejlesztés megvalósítását, hogy éretté válhassanak az iskolai élet befogadására.
Mindezt a családi neveléssel összhangban, a szülők együttműködésével igyekszünk a
legoptimálisabban megvalósítani.

Szem előtt tartjuk, hogy a játék az óvodás korú gyermekek alaptevékenysége, amely elsődleges
és mással nem helyettesíthető. Ennek eleget téve csoportunkban a legtöbb időt a gyermekek
legfontosabb tevékenysége a játék kapja, de párhuzamosan, játékba integráltan az egyéni
igényeknek és szükségletnek megfelelően biztosítjuk az időt a különféle tevékenységekre, az
önmegvalósításra,

a

tehetségek

kibontakoztatására,

az

egyéni

fejlesztésekre,

a

kommunikációra, az anyanyelvi kultúra fejlesztésére. A gyermekek érdeklődésére,
kíváncsiságára, életkori sajátosságaira építve változatos tevékenységeket biztosítunk, melyeken
keresztül tapasztalatokat szerezhetnek az őket körülvevő világról.
Rugalmas napi és heti renddel és bátorító neveléssel a gyermekek számára nyugodt,
kiegyensúlyozott óvodai életet, a kiszámíthatóságot biztosítva lehetőséget biztosítunk a
tevékeny önkifejezésre, az egyéni igények megvalósítására.
Fontosnak tartjuk, hogy sok-sok pozitív élményben legyen részünk, ahol a közös élmények és
tevékenységek által gazdagodik az érzelmi életük, bővül ismeretük, és a gyermekek
megtanulják elfogadni, segíteni egymást, kialakul az együttműködés, mely a társas kapcsolatok
alapja. Mindeközben figyelünk a környezetünkre, óvjuk-védjük a természetet, óvodánk külső
és belső környezetét.
A gyermeki tevékenységek, mint, - a játék, - a mesélés, verselés, - az ének, zene, dalos
játékok, - a rajzolás, mintázás, kézimunka, - a torna, a mozgásos játékok, - a munka
jellegű tevékenységek, - a külső világ tevékeny megismerése, mind-mind a tanulás
különböző formái, melyek az óvodai életben nem különülnek el élesen egymástól.
A gyermekek belső érése, valamint a családi-, és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a
kisgyermekek többsége az óvodáskor végére, hat-hét éves korra eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába,
amelyben az óvodásból iskolássá érik.
A szociálisan érett gyermek – egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja
szükségleteinek kielégítését, – feladattudata kialakulóban van, mely megmutatkozik a feladat
megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében. Kitartásának,
munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja, hogy készen áll az
iskolai élet és a tanító elfogadására. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett
lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.

Szeretettel hívjuk és várjuk csoportunkba azokat az a kisgyermekeket, kiknek szülei
szeretnék, hogy gyermekük egy gyermekközpontú óvodai közegben nevelkedjen.
A jelenlegi helyzet nem ad lehetőséget a személyes találkozásra, a csoport megtekintésre,
de az alábbi rövid videó segítségével betekintést kaphatnak a Bagoly csoportba, mely még
az utolsó, a gyerekekkel együtt töltött napok emlékét őrzi.

Kedvcsinálóként ajánlom figyelmükbe az alábbi 2 linket ahol aranyos kis zenét és mesét
találnak. Kérem, nézzék meg gyermekükkel együtt.
https://www.youtube.com/watch?v=Uplz6NStd1I

https://www.youtube.com/watch?v=5dxhMolwh1Q
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