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Jelmondatunk:

„A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek,
miként azt azoknál látják, akiket szeretnek és becsülnek.”
(Wlassics Gyula)

Miért szeretünk a Napsugár Óvodába járni?
2013 szeptemberében még éppen elcsíptük a nyár utolsó napsugarait,
mikor kitártuk a kapuinkat a félénken érkező gyermekek és őket terelgető
szüleik előtt. Izgatottak voltunk. „Vajon mit fognak szólni? Tetszeni fog nekik?
Jók lesznek-e a játékok, szeretnek-e majd nálunk?” Kérdezgettük egymástól.
Az első napok elteltével megnyugodva és büszkén néztük az önfeledten játszó kicsinyeket. Új épülettel, gondozott parkkal, hatalmas árnyat adó
fákkal, a felszerelések minden igényt kielégítenek. Biztosítva van, hogy a hozzánk járó gyermekek vidáman, boldogan, és játszva töltsék az óvodai éveket.
Óvodánk épülete korszerű, küllemében, felszereltségében, méltó büszkesége
településünknek. Csoportszobáink és a hozzá tartozó helységek világosak,
esztétikusak, minden tekintetben megfelelnek a magas szintű követelményeknek.

Pedagógiai programunk „Mesélő természet, beszélő környezet”
Biztosítjuk óvodánkban az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Közvetetten segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.
Tevékenységrendszerünk, tárgyi környezetünk segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.
Óvodaképünk: gyermekközpontú, befogadó, emberi értékeket közvetítő.
Minden gyermek számára biztosítjuk az egyenlő hozzáférést, a magas színvonalú nevelés optimális feltételeit.
Gyermekképünk: olyan gyermekek nevelése, akik érzelmileg gazdagok, kötődnek a településünkhöz, a szülőföldünkhöz. A környezetükben jól tájékozódnak, nyitottak, érdeklődőek, együttműködőek. Képesek a különbözőségek elfogadására, a közösségi értékek, erkölcsi normák elsajátítására.
Pedagógusképünk: olyan óvodapedagógusok, akikre a humanizmus, a pedagógiai optimizmus, a szülők tisztelete, a megértő, együtt érző, elfogadó, a
segítőkészséget előtérbe helyező gyermekszeretet és magas színvonalú módszertani kulturáltság jellemzi.
Az együttgondolkodás, pedagógiai optimizmus, gyermekszeretet. Elkötelezettség és a jövő iránti felelősség vezérli munkánkat, magatartásunkat,
életvitelünket és emberi kapcsolatainkat. Óvodapedagógusaink szakmailag
jól felkészültek. Tiszteletben tartjuk és támaszkodunk a nem pedagógus alkalmazottak munkájára, akik óvodai nevelésünk eredményességét segítik az
óvodapedagógusokkal összhangban.

Óvodai élet
Gyermekeinket három csoportban, ideális létszámmal foglalkoztatjuk. A csoportok összetétele homogén. Kis, középső illetve nagycsoport van
óvodánkban. Biztosítjuk a gyermekek számára a családias légkört, minden
szükséges feltételt ahhoz, hogy nyugodt környezetben játszva tanuljanak,
megismerjék az őket körülvevő világot. Mivel talán a legfontosabb, hogy a
gyermekek felkészüljenek az iskola elkezdésére, szükség esetén heti rendszerességgel biztosítunk gyermekeinknek fejlesztőpedagógust, illetve logopédust. A Kaláris Művészeti Iskola pedagógusa hetente tart néptáncot a
gyermekeknek. Ovi-zsaru programban veszünk részt, melynek célja, hogy
a gyermekek játszva, meséken keresztül tegyenek különbséget a jó és a rossz
dolgok, történések között. Középpontunkban a játszva tanulni akaró gyermek, az aggódó és gyermekét féltve óvó szülő áll.

Tehetségműhelyeink
Szakképzett pedagógusaink heti rendszerességgel tartanak tehetségműhelyeket, olyan gyermekeknek, akik még több számukra érdekes tevékenységeket igényelnek.

Aerobic –minden testrészt jól átmozgató zenés torna, ahol a gyermek önfeledten mozoghat
Kreatív kuckó- Változatos és különféle technikákkal készíthetnek a gyermekek kreatív dolgokat
Ovi-foci – Csapatokban sajátíthatják el a labdarúgás fortélyait a kis lurkók.
„Így tedd rá” népi játék és néptánc foglalkozás ahol nagy hangsúlyt kap a
hagyomány ismeret és a tánc.

Eredményeink
Büszkén mondhatjuk, hogy az elmúlt években a kitartó munkának
köszönhetően több címmel büszkélkedhet óvodánk. 2013-ban megszereztük a „Madárbarát Óvoda” címet. 2017-ben „Zöld Óvoda” lettünk. 2018 óta
rendelkezünk a „Biztonságos Óvoda” óvoda címmel. Több sikeres pályázaton
vagyunk túl, aminek eredményeképpen bővült épületünk, gyarapodtak berendezéseink, udvari játékaink. Természetesen továbbra is kitűzött célunk a
címek fenntartása, illetve a jó lehetőségek kihasználása.

Programjaink
Óvodánk az elmúlt időszakban gazdag és színes programokat szervezett a gyermekek és szülők számára. Az óvoda születésnapját minden év
szeptemberében tartjuk a szülőkkel közösen. Sok ünnepünk, és ünnepélyünk
nyitott.
Szeptember végén a Mihály napi vásáron a gyermekek rengeteg kézzel
készített dolgokat vásárolhatnak meg. A fizetőeszköz a helyi kastélyban, és
parkban összegyűjtött gesztenye. Mindenki tele pakolt kosárral tér haza ebből az alkalomból.
Október végén „Tök Jó nap” keretében egészségnapot tartunk. A délelőtt folyamán további színes tevékenységeknek adunk teret. (pl: tökfaragás
tökös süteménykészítés, kézműves foglalkozások.).
December a Karácsonyi ünnep várakozásával telik. Érkezik a gyermekekhez a Mikulás és a Jézuska. Meghitt Karácsonyi műsorral kedveskednek a
gyermekek a szülőknek.

Februárban tartjuk meg a Szülők bálját. melynek minden évben nagy
sikere van. Az óvoda dolgozói mellett a szülők is fellépnek, és minden alkalommal színvonalas, érdekes és szórakoztató műsorszámot adunk elő. Szintén ebben a hónapban tartjuk az óvoda farsangját. Így búcsúztatjuk el a telet.
Áprilisban érdekes csapatversenyt szervezve tartjuk meg a föld napját,
ahol a gyermekek, megmérettetik magukat többféle érdekes feladatban.
Az anyák napja egyik kiemelt ünnepünk, amit minden évben megtartunk. Megható műsorral készülünk az anyukáknak, mamáknak. Május
2. hetében pedig az apukákról sem feledkezünk meg, őket is ünnepeljük,
játékos versenyeket szervezne apukák és gyermekek között. Május végén a
nagycsoportosoktól veszünk búcsút. Megható műsorral kedveskednek a kis
és középső csoportosaink a ballagóknak.
Júniusban pedig, a gyermekek a szülők és az óvodai dolgozók egy egynapos kiránduláson vesznek részt. Ez a nap sok vidámsággal, érdekességgel
és önfeledt mókázással telik. A nevelési évet egy jó hangulatú családi nappal
zárjuk! Programjaink nagy részét a délutáni órákban tartjuk, hogy minél többen részt tudjanak venni az eseményeken.

Kiemelt zöld ünnepeink
• Szeptember 23: Takarítás világnapja

• Április 22: Föld napja

• Október 4: Állatok világnapja

• Május 10: Madarak, fák napja

• Március 22: Víz világnapja

• Június 5: Környezetvédelmi világnap

Kiemelt figyelmet fordítunk ezeknek az ünnepeknek megtartására, hiszünk abban, hogy cselekedeteink példát mutatnak gyermekeinknek, ezért
fontos, hogy tetteink a szavainkkal összecsengjenek.
A környezeti tevékenységek megismerésével a természet szeretetére
annak tisztaságára, épségének megóvására, a környezet esztétikájára, a takarékosságra nevelésre törekszünk.

Kedves szülők!
Amennyiben óvodánk programja, arculata, elnyerte tetszésüket várjuk
gyermeküket és önöket nagy szeretettel, egy együtt eltöltendő 3 évre,
amelynek végén felkészült- és már nem is olyan kicsiny - gyermeket
„adunk vissza” önöknek.
Rubás Jánosné intézményvezető

