Napsugár csoportról röviden:
Óvodapedagógusok:
Kemper Tiborné (Timi néni) és
Kontreczki-Catalan Júlia
Dajka néni:
Resperger Renáta (dajka néni)
Csoportunk bemutatása:
A Napsugár csoport 25 vegyes életkorú gyermekből álló közösség. Gyermekeink kiegyensúlyozottak, vidámak, együttműködőek. Kreatívan választanak maguknak játéktevékenységet, egymás ötleteit meghallgatják. A csoportunkba járó gyermekek közül többen, az
elfogadás, alkalmazkodás, a segítségnyújtás területén kiemelkedőek – ennek nagy szerepe
óvodánk katolikus hitre neveléséből fakad. Játéktevékenységeink változatosak, egyaránt
játszanak konstruáló, szerep és szabadjátékokat is. Szeretik a mesét, éneklést, mozgást.
Napirendünk úgy alakítottuk ki, hogy lehetőség mindig legyen – akár játékidőben is - az
egyéni fejlesztésre, differenciálásra.
Csoportszobánk bemutatása:
Csoportszobánk vidám hangulatú, melyben a meleg színek dominálnak. A csoportszoba
dekorációja az adott évszakot tükrözi. A berendezés és a bútorok az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodnak. Többféle játékeszköz áll a gyermekek rendelkezésére, melyben mindhárom korosztály megtalálja az életkorához és érdeklődéséhez közel
állót (Pl: Lego, Duplo, társasjátékok, Logico, szerepjáték eszközök, autópálya, vonatpálya,
babakonyha)
Egy napunk bemutatása:
Reggel 630-700 óráig összevont gyülekezés. Reggel 700 órától fogadjuk a gyerekeket a csoportunkban. A délelőtti időben valósul meg a szabad játék, a tevékenységbe integrált tanulás, egyéni fejlesztés. Játék elpakolás után tisztálkodás, majd gyümölcsfogyasztás ezt követően kimegyünk az udvarra. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél több időt
töltsenek a szabad levegőn – ahol változatos mozgástevékenységet biztosítunk számukra.
Szervezünk környezeti sétákat a délelőtt folyamán mely a külső világ tevékeny megismerését szolgálja. Majd együtt ebédelünk. Az ebéd elfogyasztása utáni tisztálkodást követően
a gyerekek az otthonról hozott alvókákkal vagy „puhival” fekszenek ágyukba. Elalvás előtt
mesélünk egy szép mesét ezzel ringatjuk őket álomba. Uzsonna előtt tisztálkodás, majd
uzsonnázás következik. Ennek során önállóságra szoktatjuk a gyerekeket, mivel ők viszik
a helyükre a tányért és a poharat (önkiszolgálás). Hazamenetelig szabad játék és szabadon
választott tevékenységet ajánlunk a gyerekeknek.

Nevelési elveink:
Fontos számunkra a gyerekek szabad játéka, szerepjátéka, melyek jelentősen hozzájárulnak személyiségük fejlődéséhez. A gyermekek személyiségének sokoldalú formálása:
érzelmi, értelmi, testi-szociális fejlesztése és az egyéni képességek tudatos kialakítását
szem előtt tartjuk. Tevékenységek feldolgozása komplex formában valósul meg. Kiemelt
fontosságú számunkra keresztény óvodaként a hit alapvető ismereteinek közvetítése, az
erkölcsi nevelés, a keresztény értékek megélése és megvalósulása valamint megtanítani a
gyermekeket rácsodálkozni a teremtett világra. A hit átadása sokféle tevékenységbe nyilvánul meg (Pl: Csendes percek, Templomlátogatás, Terményáldás, Ovis mise). Az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságaira építve a napi tevékenységeinket is áthatja a
keresztény szellemiség.
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.

