Búzavirág csoportról röviden:
Óvodapedagógusok:
Hoffer Beatrix és Barnáné Fejes Fanni
Dajka néni:
Neisz Tamásné (Bogi néni)
Csoportunk bemutatása:
A Búzavirág csoport a gyermekeknek biztosítja, szeretetteljes
közegben a napközbeni ellátást. A csoportba járó gyermekek
vegyes korosztályhoz tartoznak – mindenki megtalálja a saját
baráti kapcsolatait, az eltérő életkortól függetlenül is szívesen játszanak együtt és segítik
egymást a mindennapi teendőikben.
Csoportszobánk bemutatása:
A teremrendezésnél figyelembe vettük a csoport összetételét, ehhez alakítottuk a „kuckókat”
– ezzel biztosítva az elvonulás vagy kis csoportokban való játszás lehetőségét. A bútorok a
gyermekek életkori sajátosságaikhoz igazodnak, kialakításuk és nagyságuk kényelmes és
biztonságos számukra. A teremben mindhárom korcsoport megtalálja az életkorához illő,
kíváncsiságának és érdeklődésének kielégítésére szolgáló játékeszközöket.(pl. különböző
nagyságú puzzle-k, memória játékok, babák, állatok, babakonyhai játékok stb.). A csoportszoba díszítése mindig az éppen aktuális évszakhoz illő.
Egy napunk bemutatása:
Reggel fél 8-tól fogadjuk a gyermekeket saját csoportunkban, előtte összevont csoport működik. Reggel szabad játékkal indítjuk a napot, majd pakolás után a mindennapos mozgás következik. Utána mosdóba megyünk, majd mosdóhasználat után a csoportszobába visszaérve
mindenki megterít magának a tízóraihoz és együtt fogyasztjuk el a tízórait. Étkezések előtt és
után mindig imádkozunk. Miután elfogyasztottuk a tízórait, tisztálkodunk ezt követően a
szőnyegen ülve csendes percek következnek (a szőnyegen körbe ülünk, együtt imádkozunk
és éneklünk). Ezt követően a délelőtti időszakban valósul meg a szabad játék, a tevékenységekbe integrált tanulás valamint az egyéni fejlesztés is. Később a helyére tesszük a játékokat,
melynek idejét egy adott dallal jelzem számukra. Pakolás után az asztalnál ülve gyümölcsöt
eszünk majd tisztálkodás után az udvarra megyünk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél
több időt töltsenek a szabadban. A nap elején kiválasztott naposok kicsit előbb mennek be
segíteni, majd ezután együtt ebédelünk. Ebéd után tisztálkodunk, fogat mosunk, majd mosdóhasználat után a kedvenc plüssállataikkal lefekszenek az ágyba. Ha nem hoztak magukkal,
a csoportból is választhatnak maguknak. Mesélés és éneklés után simogatással segítjük elalvásukat. Az ébresztés lágy hangon történik, simogatással kísérve. Uzsonna előtt a gyermekek elvégzik a gondozási feladatokat, majd mindenki magának(ugyanúgy, mint a tízórainál)

megterít. Az italt és ételt mindhárom étkezésnél a felnőttektől kapják a gyerekek. Hazamenetelig szabad játék, valamint szabadon választott tevékenység lehetőségét biztosítjuk a gyermekek számára.
Nevelési elveink:
Fontosnak tartjuk a gyermekek szabad játékát, mely hozzájárul a személyiségük fejlődéséhez.
A játékban szabadon próbálkozhat, tapasztalatokat szerezhet, hibázhat következmények nélkül, ezáltal megismerheti önmaga képességeit és az őt körülvevő világot. A játék lehetőséget
ad a nem szándékos tanulásra. A kíváncsiság, a figyelem, a gondolkodás, a nyugalom és a
személyes bánásmód alkalmazásával törekszünk a játékban biztosítani a gyerek óvodai fejlődését. Személyes kontaktusban egyéni fejlődési ütemüket figyelembe véve elégítjük ki szükségleteiket, fejlesztjük képességeiket.
Hangsúlyos szerepet tölt be a csoport szokás- és szabályrendszerének betartása, hiszen ezzel
elkerüljük a gyermekek közötti konfliktusok kialakulását valamint elkerüljük a balesetveszélyes helyzetek létrejöttét.
Minden gyerek más és más. Fontosnak tartjuk az elfogadását és a szeretet szükségletének
kielégítését, a gyermek biztonságérzetének, önbizalmának kialakításában.
Közösségi nevelésre való törekvéseink:
A gyermekek közötti baráti kapcsolatokat, a csoporthoz való tartozást közös játékokkal, közös imákkal, közösen átélt élményekkel valamint közös beszélgetések alkalmával erősítjük.
A Gyermekhét keretein belül - melyet májusban tartunk – változatos programokat és tevékenységeket biztosítunk a gyermekek számára, ezzel is gyarapítva az együtt átélt pillanatokat.
Hagyományos programjaink az év során:
Veni Sancte (évnyitó szentmise), Havonta óvodás szentmise, Szűzanya köszöntése a templomban, Szüreti Gála, Közlekedési nap, Csoportkirándulás (ősszel és tavasszal), Terményáldás, Alma- és szőlőszüret, Márton napi lámpás felvonulás, Templomlátogatás (templomunk
az Isten háza), Játékdélután (adventi készülődés), Lelkigyakorlat a szülőkkel, Mikulásünnepség (bábozás a gyerekeknek), Szent Család ünnep (Betlehemes játék), Karácsonyi ünnepség,
Házszentelés, Farsang, Balázs áldás, Téltemetés, Hamvazkodás, Március 15. Nemzeti Ünnep,
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe (templomlátogatás), Húsvét, Apák napja, Anyák napja,
Gyerekhét, Családi nap, Búcsúztató, Évközben születésnapok, névnapok megünneplése.
Emellett színházi és zenés, valamint ismeretterjesztő előadásokon való részvétel, tanulmányi
séták.
Óvodai tehetséggondozás keretében: Bozsik foci, Zeneovi, Néptánc, Kézműves műhely.

