Halacska csoportról röviden:
Óvodapedagógusok:
Juhász Adrienn és Augusztin Erzsébet
Dajka néni:
Berczeli Jánosné ( Ili néni)
Csoportunk bemutatása:
A Halacska vegyes életkorú csoport, összesen 25 gyermek tartozik hozzánk, 3 évestől a 7
évesig, melyben a nagyok példamutató viselkedéssel, odafigyeléssel segítik kisebb társaikat, és szeretetteljes légkörben játszanak együtt.
Csoportunk óvodapedagógusai: Juhász Adrienn és Ványai Bernadett.
Adri néni 2014-ben diplomázott a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Detti néni 2007ben szerzett óvodapedagógus diplomát, majd 2015-ben fejlesztőpedagógus szakvizsgát tett
a Gál Ferenc Katolikus Főiskolán. Jelenleg az ELTE –Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Főiskola harmadéves hallgatója Tanulásban akadályozottak és pszichopedagógia szakirányon. Heti váltásban, egymást kiegészítve és segítve látjuk el napi feladatainkat, a következetes nevelési elveket és a gyermekek fejlődését szem előtt tartva.
Csoportszobánk bemutatása:
Csoportszobánk az óvodás korú gyermekek sajátosságainak megfelelően lett kialakítva,
berendezését egyszerű és természetes anyagok felhasználása, vidám színek és az évszaknak
megfelelő dekoráció jellemzi. Sokféle játékeszközzel biztosítjuk, hogy a gyermekek szabadon kiválaszthassák életkorukhoz és érdeklődésükhöz leginkább megfelelőt (Lego, Duplo,
fajátékok, kirakók, társasjátékok, babakonyha eszközök, egyéb kreatív és rajzeszközök
stb.).
Egy napunk bemutatása:
Reggel fél 7-től fogadjuk a gyermekeket az óvodába, ahol fél 9-ig a gyermekek szabadon
játszathatnak. Játékpakolás után következik a Csendes percek, melyben elcsendesedést,
imákat, énekeket tanulunk, erkölcsi értékek kiemelésével beszélgetünk, ismertetjük a vallási ünnepeket és a szentek életét. Ezután Mindennapi mozgásunk kezdődik, mondókával
kísért mozdulatokkal, vidám játékkal. Majd Tízóraihoz készülve, kiválasztjuk a naposokat,
mosdóhasználat után ők segítenek munka jellegű tevékenységgel megteríteni az asztalokat.
Étkezés előtti és utáni imát mondunk. A délelőtt további részében valósulnak meg a tervezett tevékenységek párhuzamosan és differenciáltan, a szabad játék, a játékba integrált
tanulás és az egyéni fejlesztés. Tisztálkodás után gyümölcsfogyasztás és az udvari játék
következik. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek a szabad levegőn. Séták megvalósulásával a külső világ tevékeny megismerését segítjük, megfigyeljük környezetünket és gyakoroljuk a közlekedést. Ebédhez készülve, mosdóhasználat

után a naposok megterítenek, majd étkezés után segítenek leszedni az asztalokat. Tisztálkodás után pihenés következik, ilyenkor igyekszünk nyugodt légkör megteremtésére, mesével, énekkel, egyéni igényeikhez igazodva simogatással segítjük őket az elalvásban. Az
ébredést halk szavakkal, simogatással segítjük. Uzsonna előtt tisztálkodási teendők, fésülködés után minden gyermek önkiszolgáló rendszerben terít meg magának (önállóságra
nevelés). Hazamenetelig szabad játékot biztosítunk a gyermekek számára a csoportszobában vagy az óvoda udvarán.
Nevelési elveink:
Fontosnak tartjuk a gyermekek elmélyült szabad játékát, mely segíti érzelmeik kifejezését,
társas kapcsolatok kialakítását és hozzájárul a személyiségük fejlődéséhez. A szokás- és
szabályrendszer betartására nagy hangsúlyt fektetünk, a gyermekek biztonságérzetének
kialakítása és a balesetek, konfliktusok megelőzése miatt. Változatos és sokszínű tevékenységeket kínálunk a gyermekek számára, tapasztalatszerzéssel, cselekedtetéssel minden
készségterületüket fejlesztve, ismeretük, szókincsük bővítésével, általános tájokozottságuk
és egyéni fejlődésük érdekében. A heti tervben meghatározott téma alapján a napi tevékenységek komplex formában, differenciáltan, cselekvésekbe ágyazva valósulnak meg.
Minden gyermekhez türelmesen, szeretettel - egyéni bánásmód alkalmazása mellett- kedvesen, őszintén, tapintatosan viszonyulunk.
Közösségi nevelésre való törekvéseink:
Gyermekek közötti baráti kapcsolatokat, a csoporthoz való tartozást közös játékokkal,
közös imákkal, beszélgetésekkel, közösen átélt élményekkel erősítjük. Ősszel és tavasszal
közös kirándulásokkal, Májusban a gyermekhét keretében sok színes, változatos programmal segítjük a közösségi nevelést az óvodában.
Hagyományos programjaink az év során:
Veni Sancte (évnyitó szentmise), Havonta óvodás szentmise, Szűzanya köszöntése a templomban, Mihály napi vásár, 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, Kiszehajtás, 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.

