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E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu
Óvodavezető: Kónyiné Kozma Ildikó
Az intézmény fenntartója: Kisbajcs Község Önkormányzata
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Kedves Szülők, Gyerekek!
Az óvoda jelenlegi épülete 2000-ben került átadaásra. Mindenki számára könnyen
megközelíthető, ugyanakkor az utca forgalma nem zavarja a gyermekek nyugalmát.
Óvodánk 3 csoportszobás, jelenleg 2 vegyes-csoportunk van, a 3. csoportszoba
tornaszobaként üzemel, jól felszerelt mozgásfejlesztő játékokkal.
„A mi ovinkban csupa kedves óvónéni és dajka néni dolgozik, akik jókat játszanak velünk.
Nagyon sokféle dolgot kipróbálunk, megtapasztalunk. Énekelünk, körjátékokat
játszunk,verseket mondunk, a meséket nemcsak hallgatjuk, el is játszuk. Sokféle érdekes
dolgot készítünk, barkácsolunk, új izgalmas tevékenységeket, eszközöket próbálunk ki.
Igyekszünk sok tapasztalatot gyűjteni környezetünkről.”
Várunk Téged is! Legyél Te is Nefelejcs ovis!
Kedves Szülők! Tisztelt Érdeklődők!
Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés
kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.
Pedagógiai tevékenységrendszere és a tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek
fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvoda miközben teljesíti funkcióit
(óvó-védő, szociális, nevelő- személyiségfejlesztő) a gyerekekben megteremtődnek a
következő életszakaszba (kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.
Célunk, hogy elősegítsük óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki
személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok
valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

Alapelvünk:
- a gyermeki személyiséget elgogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi,
- a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni
készségeinek és képességeinek kibontakoztatását,
- az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell
igazodniuk.
Az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről,
az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a testi, a
szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról, a gyermeki
közösségben végezhető sokszínű (az életkornak és fejlettségnek megfelelő) tevékenységekről,
különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékról , e tevékenységeken keresztül az
életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakról, emberi értékek
közvetítéséről.
Feladatunk: az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:
- az egészséges életmód alakítása
- az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés
- az anyanyelvi,-értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
Nevelési programunk alapját Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című
program adja.
A program alappillére kettős: az érzelmekre épít, és a gyermek tevékenységét,
alkotókészségét hangsúlyozza. Ezzel a programmal dolgozva gyakran hatunk a művészetek
eszközeivel a gyermekekre: felhasználva a verset, mesét, dramatikus játékot, éneket - énekes
játékot, zenehallgatást, rajzot, mintázást, kézimunkát.
A természeti, tárgyi környezet megismerését úgy irányítjuk, hogy a gyermek a közvetlen
környezetéből szerezzen tapasztalatot. Tevékenységi keretként építjük be a hagyományőrzést,
népszokásokat, évszakokhoz, jeles napokhoz csoportosítva.
Ünnepeink, jeles napok az óvodában:
- Szüret
- Mama nap
- Adventi gyertyagyújtás
- Karácsony
- Farsang
- Március 15.
- Kiszézés
- Húsvét
- Anyák napja
- Papa nap – Gyermeknap
- Apa nap
- Családi nap – Évzáró
Játékban, élményekben gazdag, boldog gyermekkort szeretnénk biztosítani minden Nefelejcs
ovis kisgyermek számára, hogy „ NE FELEJTSÉK” és szívesen gondoljanak vissza óvodás
éveikre, élményikre.

