ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Homokvár Tagintézménye

Óvodánk óvodai célra épült 2 szintes lapos tetős épület. Épületünk és udvarunk a belvárosban
könnyen megközelíthető helyen, jó parkolási lehetőséggel rendelkezik.
Lakótelepi lakások által körülvett, zajtól, füsttől védett helyen épült jó műszaki állapotban lévő
óvoda. Földszintjén kettő, az emeleten három csoportfoglalkoztatóval, a hozzájuk tartozó
kiszolgáló helyiségekkel, egy mérete szerint kicsi tornaszobával rendelkezik.
Az átfogó korszerűsítésnek köszönhetően az épület belső és külső terei fokozatosan megújultak,
illetve folyamatosan újulnak.
Csoportszobáink esztétikus, barátságos berendezéssel fogadják a gyermekeket. Öt
csoportunkban derűs, nyugalmat adó légkörben, sokféle tevékenységkínálatból válogatva,
minden gyermek esélyt kap arra, hogy saját lehetőségeinek megfelelően fejlődhessen, pozitív
élményeket szerezve, érzelmileg gyarapodva, fizikailag megerősödve léphessen át a következő
életszakaszába.
A vegyes életkorú csoport szerkezetben mód nyílik arra, hogy a testvérpárok, ismerősök,
barátok egy csoportba kerüljenek, ez a befogadás-elfogadás időszakát is zökkenőmentessé teszi.
Ezen csoportszervezési formának egyik legfőbb erénye, hogy családias légkörben a gyermekek
szocializációja gyorsabb tempóban fejlődik, alkalmazkodóbbak, toleránsabbak társaikkal.
Az udvar megfelelő méretű sportudvarral biztosítja a gyermekek mozgásfejlődését minden
évszakban. A balesetmentes, esztétikus környezetet, a fából készült többfunkciós
mozgásfejlesztő eszközök, faburkolattal szegélyezett, leárnyékolt homokozók biztosítják.
A fák, a bokrok, sövények, virágok esztétikai élmények hordozói, hozzájárulnak a jó közérzet
kialakításához. Szemet gyönyörködtető látványa mellett pedagógiai célzatú tevékenységek
végzésére ad lehetőséget.
Óvodánk kertje alkalmas arra, hogy a mindennapi játék és mozgás mellett a szabadlevegőn a
gyermekek felfedezéseket, megfigyeléseket tehessenek, tapasztalatokat szerezhessenek az
évszakok

változásáról,

a

természet

ritmusáról,

ismerkedjenek

annak

szépségével,

titokzatosságával. A kert - és kisállat - gondozás lehetősége mellett egész éven át figyelemmel
kísérhetik a környezetükben élő madarakat.
Felismerve napjaink felgyorsult, rohanó életritmusát (egészségtelen életmód, túlhajszoltság, a
rendszertelenség az étkezésben, pihenésben stb.), a társadalmi, környezeti adottságainknak
figyelembevételével fogalmazódott meg nevelőtestületünkben a harmóniára való törekvés
gondolata, mely nemcsak a testi-lelki egészségre nevelést foglalja magában, hanem az ember
és a természet megbonthatatlan egységét célozza. Így komplexen kezeljük a környezetvédelem
és az egészségvédelem területeit.

Óvodánk munkatársi közössége jól felkészült, pedagógiai kezdeményezésekre nyitott és
vállalkozó.
Kiemelt célunk a környezettudatos, egészséges életmódra nevelés az óvodai élet minden
területén és a helyes életmódminták, életszemlélet, magatartásminták kialakítása,
elfogadtatása, közvetítése a gyermekeken keresztül a tágabb környezetük felé is. Céljaink
elérésében nélkülözhetetlen a hatékony együttműködés a családdal.
Környezeti nevelő munkánkkal törekvésünk, hogy a hozzánk járó gyermekek naponta éljék
meg a harmóniát önmagukkal és környezetükkel. Olyan környezetet teremtünk számukra,
melynek rendjét képesek átlátni, amely számukra érthető, kiismerhető, barátságos világot jelent.
Óvodásaink okos szeretetben, érzelmi biztonságban, nyugodt légkörben, sok szép élménnyel
gazdagodva élik a nálunk töltött éveket.
Mindezt:


Folyamatos nyugodt napirenddel.



Kötetlen, rugalmas tevékenységi formákkal.



A gyermekek aktivitását, tevékenységét előtérbe helyező módszerekkel.



Érzékszervekre ható szenzitív környezetpedagógiát alkalmazva.



Kora tavasztól késő őszig a nap nagy részét kint töltve az udvaron, de a téli
időszakban is naponta levegőzve, növelve a gyermek edzettségét.



Gyümölcs, zöldség napi fogyasztásával.



Egészség napok szervezésével.



Környezetvédelmi világnapok tevékeny megünneplésével.



A tevékenységek megszervezésénél figyelembe véve az egyéni fejlődés ütemét
valósítjuk meg.

Kitűzött céljaink megvalósulásában segítségünkre vannak a következő programok,
szervezetek:

Az óvodánk feladatul tűzte ki azon értékek, ismeretek, magatartásformák és életviteli
szokások közvetítését, melyek hozzájárulnak:


A gyermek és a környezete közötti szoros érzelmi kötődés, a környezeti problémák
iránti érzékenység kialakításához,



Alapvető ökológiai összefüggések felfedeztetéséhez. Élményszerű tevékeny
tapasztalásokra épülő megismerés során az élet tiszteletéhez, a természet
szeretetéhez.



Környezetbarát, természetbarát szemléletet sugallva, közvetítve ezzel elősegítve az
érzelmi-erkölcsi nevelést, szociális kompetenciák fejlesztését.
„Gondoskodj egy kismadárról, adj neki élelmet a téli fagyban, és tudhatod,
tavasszal csak neked dalol majd a bodzabokor csúcsán.”

Madárbarát óvoda címet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület adományozta
óvodánknak.
Óvodánk kertje alkalmas arra, hogy a mindennapi játék és mozgás mellett a szabadlevegőn a
gyermekek felfedezéseket, megfigyeléseket tehessenek, tapasztalatokat szerezhessenek az
évszakok

változásáról,

a

természet

ritmusáról,

ismerkedjenek

annak

szépségével,

titokzatosságával.
A kertgondozás lehetősége mellett egész éven át figyelemmel kísérhetik a környezetükben élő
madarakat.

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt adományozta a címet 2011-ben az óvodánknak.
Célok:


a gyerekek esetében:
o segítségnyújtás igényének erősítése,
o az óvodások bevezetése az elsősegélynyújtásba,
o a lehetséges veszélyforrások felismerése,
o baleset esetén a segítő, vigasztaló (empatikus lelki segítségnyújtás) magatartás
kialakítása, a sérült társ megnyugtatására nevelés,
o baleset esetén a megfelelő felnőtt segítő értesítésének megfelelő módjának játékos
begyakoroltatása,
o elsősegélynyújtó felszerelés megismerése,
o általánosságban a félelem oldása az orvos és a mentő munkájával kapcsolatban,

o befogadó magatartás fejlesztése sérült, vagy fogyatékossággal, betegséggel élő
emberek felé, esélyegyenlőségre nevelés és a sokféleség tiszteletének megélése,
o általános segítőkészség és nyitott, empatikus, toleráns személyiség fejlesztése,
o az emberek és az élet értéktudatának, tiszteletének fejlesztése a Vöröskereszt
mozgalom alapelveinek bemutatásával és közösségében való tevékenységekkel,


a szülők esetében:
o szülők szemléletének formálása az elsősegélynyújtás szükségességéről,
o a baleset megelőzés és a gyerekek tevékenységét kontrolláló állandó felügyelet
fontosságának hangsúlyozása (otthoni környezet kialakítása, lakókörnyezet
veszélyeinek feltérképezése, közlekedésbiztonság),
o az óvoda közösségében való önkéntes tevékenység fejlesztése.

Célja:
Az óvodáskorú – elsősorban nagycsoportos – gyermekek biztonság érzetének segítése,
erősítése. Megismertetjük velük az önállóság lényegét, a felelősségtudatot. Alapvető
viselkedésminták, életformák vésődnek be.
A megelőzés hatékony formája, hogy a gyermek olyan információ birtokában jusson,
amelynek alapján el tudja kerülni a veszélyhelyzetet, fel tudja azt ismerni s reagálni tudjon rá.

