ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Csillagszem Tagintézménye

Az Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézménye a Nyírszőlősi településrész
központjában a Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Általános Iskola szomszédságában, családi
házas, tiszta levegőjű

környezetben található. Óvodánk 2001-ben épült, modern

megjelenésében egyedi, különleges színfoltja a városrésznek. A XXI. századi elvárásoknak
megfelelő, energetikai felújításon átesett épülethez, minden igényt kielégítő tágas, parkosított
udvar

tartozik,

díszburkolattal,

dísznövényekkel,

mely

alkalmas

a

gyermekek

mozgásigényének kielégítésére, egészségük védelmére.
Óvodánk 120 férőhelyes. Jelenleg 4 csoportban, 120 gyermek neveléséről 8 óvodapedagógus,
4 dajka néni gondoskodik. Az udvar tisztaságáról és az épület belső karbantartásáról 4 órában
szakember gondoskodik.
Pedagógiai programunknak,- melyben megjelennek helyi sajátosságaink is - elkötelezett hívei
vagyunk, igyekszünk megfelelni a társadalmi és szakmai kihívásoknak.
Folyamatos

önképzéssel,

továbbképzésekkel

bővítjük

szakmai

ismereteinket.

Óvodapedagógusaink fele szakvizsgázott, egy óvó néni angol középfokú nyelvvizsgával, 2
dajka néni pedagógiai asszisztens és egy gyógypedagógiai asszisztens végzettséggel is
rendelkezik.
Tagintézményünkben helyi sajátosságként jelenik meg a környezet- és természetvédelmi
nevelés és az egészséges életmódra nevelés, mivel a falusias környezet sok lehetőséget
biztosít a természet közeli óvodai életre, a gyermekek környezettudatos magatartásának
alakítására. Mindezek tükrében különös hangsúlyt fektetünk a környezet megóvására,
védelmére, a szelektív hulladékgyűjtésre, a természetbarát magatartás elsajátíttatására, a
takarékoskodásra

környezeti

erőforrásainkkal,

a

szabadlevegőn

történő

mozgásra

/kerékpártúrák, kirándulások, séták/ a természetben való búvárkodásra. Mindennapjainkban
jelentős szerepet tölt be a környezetvédelemmel kapcsolatos jeles napok emlékezetessé tétele
gyermekeink számára.

Célunk olyan szokások, szokásrendszerek megalapozása, olyan képességek tudatos
fejlesztése, amelyek szükségesek a természetes és az ember által épített környezettel való
harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrend, a
környezettudatos életvitel kialakításához.
A szomszédos iskolával minden évben a tanító nénik által szervezett „Tekergő program”
keretében ismerkednek nagycsoportosaink.
Tehetséggondozó tevékenységeink:


Néptánc foglalkozások keretében népi játékokkal, népi hagyományokkal, egyszerűbb
tánclépésekkel, magyar és más népek egyszerűbb táncaival ismerkednek a gyermekek.



Ovifoci foglalkozások hozzájárulnak egészségük megőrzéséhez, kondicionális
képességeik, mozgáskoordinációjuk, labdaérzékük fejlesztéséhez.



Kézműves tevékenységek során különleges technikákkal, és anyagokkal ismerkednek
és szereznek tapasztalatokat.

CÉLUNK olyan szokások, szokásrendszerek megalapozása, olyan képességek tudatos
fejlesztése, amelyek szükségesek a természetes és az ember által épített környezettel való
harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrend, a
környezettudatos életvitel kialakításához.
Kiemelt programjaink a környezetvédelmi jeles napokon kívül:
Őszi kavalkád- szüreti mulatság /szülőkkel, vendégekkel/, Népmese napja, Egészséghét,
mézes nap, egészséges ételek készítése, Barkácsolás zöldségekből, gyümölcsökből,
tökfaragás, Lucázás, Karácsony, Télűzés- Kiszebáb égetés, Farsang, Március 15., Húsvét,
Anyák napja, Gyerekhét, Családi nap.

