Liliom csoportról röviden:
Óvodapedagógusok:
Szucsik-Zomborka Liána és Kovács Mária
Dajka néni:
Himmer Krisztina
Csoportunk bemutatása:
A liliom csoportba 25 gyermek jár, akik vegyes életkorúak.
Minden nevelési év elején szeretetteljes, nyugalmat árasztó,
sok játékkal teli csoportba várjuk és fogadjuk a gyerekeket,
így a beszoktatás, visszaszokás rövid ideig tart. Hamar
felveszik, felelevenítik a csoport szokás- és szabályrendszerét, napirendjét. Régebbi óvodásaink jó szívvel fogadják új társaikat. Mindkét óvodapedagógust a vidámság, gyermekek
iránti elköteleződés jellemzi. Egymást kiegészítve látják el mindennapi feladataikat.
Csoportszobánk bemutatása:
Csoportszobánk a gyermekek életkorának megfelelően lett kialakítva a gazdag tárgyi felszereltséggel, esztétikus bútorokkal, minden életkornak megfelelő játékokkal (puzzle,
duplo, lego, társasjátékok, építőkockák, babák stb.) évszakonként cserélődő dekorációkkal.
Egy napunk bemutatása:
Reggel fél 7-től fogadjuk a gyermekeket az óvodába, ahol fél 9-ig a gyermekek szabadon
játszathatnak. Játékpakolás után kezdetét veszi a mindennapos mozgás, majd a csendes
percek, ahol elmondunk egy-két imát, énekelünk, szentek életéről és egyéb erkölcsi értékekről, példákról beszélgetünk. Étkezés előtt kiválasztjuk a naposokat, majd a gondozási
feladatok, terítés után elfogyasztják a tízórait (étkezés előtt és után imát mondunk). Tízórai
után a délelőtti időszakban valósulnak meg a tevékenységek, továbbá a szabad játék és az
egyéni fejlesztés. Mielőtt kimegyünk az udvarra, elpakolják a játékokat, elfogyasztják a
gyümölcsöt, elvégzik a gondozási teendőket. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek minél
több időt töltsenek a szabad levegőn, az óvoda udvarán, vagy séták alkalmával. Ebéd előtt a
kijelölt naposok megterítenek, mindenki elvégzi a tisztálkodási feladatát, háromnegyed 12kor megebédelnek a gyermekek. Ebéd után minden gyermek elvégzi a tisztálkodási teendőit, majd az otthonról hozott plüssel vagy a nélkül lefekszenek az ágyukba. Pihenés előtt
megteremtjük a nyugodt légkört mécsessel, betakargatással, mesékkel. A nehezebben elalvó gyermekeket simogatással segítjük álomba. Az ébresztés, simogatással, lágy hangon
történik. Uzsonna előtt a gyermekek elvégzik a gondozási feladatokat, minden kislányt
megfésülünk, majd mindenki önkiszolgáló formában elviszi magának az étkezéshez szükséges eszközöket. Az ételt és italt mindegyik étkezésnél az óvó néniktől és a dajka nénitől
kapják meg a gyermekek. Hazamenetelig szabad játékot biztosítunk a gyermekek számára a
csoportszobában vagy az óvoda udvarán.

Nevelési elveink:
Fontosnak tartjuk a gyermekek szabad játékát, mely hozzájárul a személyiségük fejlődéséhez.
Örömmel játszanak velünk a gyerekek, sok esetben ők kérik, igénylik. Az unatkozó gyermekek számára felajánlunk játék lehetőségeket, amiből választhat, ezzel is meghagyva a
szabad játék lehetőségét.
A szokás- és szabályrendszer fontosságára is nagy hangsúlyt fektetünk, így kevesebb konfliktushelyzet alakul ki. Ha egymás között nem sikerül megegyezniük egy-egy konfliktushelyzetben, akkor igyekszünk egy mindenki számára pozitív megoldást találni. Változatos
és sokféle tevékenységet kínálunk a gyermekek számára, mellyel minden készségterületüket fejlesztjük, bővül az ismeretük; általános tájokozottságuk. A tevékenységek komplex
formában, differenciáltan, cselekvésekbe ágyazva valósulnak meg. Sok gyermek szívesen
mesél az otthoni élményeiről, családjáról. Néhány gyermek gazdag szókinccsel rendelkezik, beszédük választékos. Viszont sok a beszédhibás a csoportban (pöszeség, hadarás,
megkésett beszédfejlődés). Számukra biztosított a logopédiai fejlesztés az óvodában heti
két alkalommal.
A gyermekekhez őszintén, tapintatosan, szeretetteljesen és következetesen viszonyulunk.
Közösségi nevelésre való törekvéseink:
Gyermekek közötti baráti kapcsolatokat, a csoporthoz való tartozást közös játékokkal, közös imákkal, beszélgetésekkel, közösen átélt élményekkel erősítjük. Májusban megrendezésre kerülő gyermekhét keretében is sok színes, változatos programot szervezünk a gyermekek számára, ahol tovább gazdagítjuk az együtt átélt pillanatokat.
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.

