
Csillag csoportról röviden: 
 

Gazdag Erzsi: Vers az óvodáról  

Olyan ez az óvoda,  

mint egy mesepalota. 

Csupa dal, csupa vers, 

csupa játék. 

Énekel itt valahány 

kicsi fiú, kicsi lány. 

Ha lehetne még, 

én is ide járnék. 

Óvó néni úgy szeretne: 

anyám helyett anyám lenne. 

Sose sírnék, sose rínék, 

Egész nap csak énekelnék. 

 

Óvodapedagógusok: 

Cs. Nagy Bernadett és Liebhardt Adrienn 

Dajka néni: 

Szegedi Zsanett 

 

Csoportunk bemutatása: 

A csillag csoportban 25 fő, vegyes életkorú gyermek számára biztosított a szükségletekről 

való gondoskodás, megfelelő eszközök és segítségnyújtás biztosításával a nap folyamán.  

A családi nevelés folytatásával, és közösségi tartalmakkal való kiegészítésével törekszünk a 

gyermekek egészséges életmódjának alakításában, érzelmi és erkölcsi nevelésében, anya-

nyelvi és értelmi fejlesztésében segítséget adni. 

A tevékenységek, melyekben ezek megvalósulnak:  

 Mozgás. 

 Külső világ tevékeny megismerése. 

 Verselés-mesélés. 

 Ének –zene, énekes játék, gyermektánc. 

 Rajzolás-festés-mintázás-kézimunka. 

 Hitre nevelés. 

 Óvodánk katolikus jellegéből adódóan a vallási nevelés átfonja mindennapjainkat. 

 

Csoportszobánk bemutatása: 

A csoportszoba az adott évszakot tükrözve változik az év folyamán. A gyermekek számára 

barátságos, gyermeki hangulatú, vidám dekorációkat készítünk, gyakran a gyermekekkel 

közösen. A falakat az ügyes kezű dajka nénik, és óvó nénik festményei díszítik. A csoport-

szoba tágas; világos színű bútoraival is igyekszik gyermekbarát lenni. 

Helyet kapnak benne a gyermekek játékai, növények, természetsarok, a pedagógusok és 

gyermekek könyvei, imasarok, tisztasági sarok. (szelektív hulladékgyűjtővel- gyermekek 

seprűivel) 

A mosdó a csoportszobán kívül kapott helyet, közvetlen a csoportszoba és az öltöző mellett. 

Berendezési tárgyai a balesetvédelmi szabályok figyelembevételével, a gyermekek igényei-

nek és alkatának megfelelően lettek kialakítva. 

 

Nevelési elveink: 

Fontos számunkra, hogy a gyermekek a közösségi szokás és szabályrend betartása mellett 

szabadon játszanak, mind a csoportban, mind az udvaron. A gyermekek számára játékba 

ágyazva, a vegyes csoport sajátosságainak valamint a gyermekek egyéni fejlődésének figye-

lembevételével adjuk át az ismereteket. 

Az évszakok változása és az Ünnepkör, valamint a Katolikus Ünnepkör láncára felfűzve 

bontjuk ki a gyermekek számára az átadni kívánt tanulási tartalmakat, a fent említett tevé-

kenységek által. Heti témák alapján dolgozunk a csoportjainkban, melyeket komplex tevé-

kenységekben dolgozunk ki. 

 

Egy napunk bemutatása:  

6:30-12:00  

 Gyermekek fogadása, játék. 

 Szabadjáték, párhuzamosan tervezett differenciált tevékenységek a csoportszobában 

vagy a szabadban, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak 

közvetítésével. 

 Csendes percek. 

 Tízórai, gyümölcsfogyasztás. 

 Gondozási feladatok. 

 Szabad játék. 

12:00-17:00 

 Gondozási feladatok. 

 Étkezés. 

 Gondozási feladatok. 

 Mesehallgatás-pihenés-alvás. 

 Gondozási feladatok-étkezés. 

 Szabad játék, levegőzés a szülők érkezéséig. 

 

Hagyományos programjaink az év során: 

Veni Sancte (évnyitó szentmise), Havonta óvodás szentmise, Szűzanya köszöntése a temp-

lomban, Szüreti Gála, Közlekedési nap, Csoportkirándulás (ősszel és tavasszal), Terményál-

dás, Alma- és szőlőszüret, Márton napi lámpás felvonulás, Templomlátogatás (templomunk 

az Isten háza), Játékdélután (adventi készülődés), Lelkigyakorlat a szülőkkel, Mikulásünnep-

ség (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. 


