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Az Óbudai Almáskert Óvoda Tagóvodája kétszintes panel épületben működik, hét vegyes
korosztályú csoporttal. Tágas, napfényes udvarral, tornaszobával, só-szobával és műfüves
pályákkal rendelkezünk.
Célunk a családokkal együttműködve – érzelmileg biztonságos környezetben- elősegíteni a
gyerekek szocializációját és pozitív személyiségjegyeik erősítését.
Feladatunk a gyerekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, alapvető szokások (higiénés és
társas) kialakítása, képességeik fejlesztése játékban, társas-kapcsolatokban, a megismerés
folyamatában. Óvodánkban sajátos nevelési igényű gyerekeket is fogadunk.
Kiemelt nevelési feladatként kezeljük a környezeti nevelést, a mozgásfejlesztést és az
anyanyelvi nevelést.
A környezeti nevelés közben célunk, hogy felkeltsük a gyermekek kíváncsiságát, minél több
érzékszerven keresztül tapasztalatokhoz juttassuk őket, kialakítsuk a gyermek és
környezetének harmonikus viszonyát. Olyan érdekes, élményekben gazdag óvodai életet
szeretnénk biztosítani óvodásaink számára, amely lehetővé teszi a természet és a környezet
szépségeinek megismerését, a gyönyörködő rácsodálkozást. Óvodánk három alkalommal is
elnyerte a Zöld Óvoda címet, megkaptuk a Madárbarát Óvoda elismerést, Állatvédelmi
programot folytatunk az Elveszett Állatok Alapítvánnyal. A Maci csoportban Zoo-ovi
program egészíti ki a természetismereti nevelést.
A mozgásfejlesztés során feladatunk a mozgásigény kielégítése, a motoros képességek (erő,
állóképesség, ügyesség, gyorsaság) és értelmi képességek fejlesztése. A mozgásos
tapasztalatszerzéssel elősegítjük az idegrendszer érését is. Minden nap sokmozgásos
testnevelési játékokat szervezünk a gyerekek számára. A nagymozgások, téri tájékozódás,
finommotorika, kézdominancia erősítésével elkerülhetjük a későbbi írás-olvasási
nehézségeket, fejlesztjük a részképességeket. A mozgásfejlesztés az anyanyelvi neveléssel
párhuzamosan a gondolkodás fejlesztésének alapjai.
Az anyanyelvi nevelés területén célunk képessé tenni a gyereket szociális kapcsolatokban
való részvételre nyelvi eszközökkel is, érzelmeik, gondolataik kifejezésére, mások szavainak,
érzéseinek megértésére, irodalmi élmények befogadására, a későbbi írás-olvasás elsajátítására.
Az anyanyelvi nevelés áthatja az egész napi tevékenységünket, a nevelési folyamat kerete.
Napirendbe iktatott anyanyelvi-kommunikációs játékokat, beszélgető kört szervezünk a
gyerekeknek, ahol a drámapedagógia elemeit is felhasználjuk.
Az
óvodapedagógusok
nevelőmunkáját
fejlesztőpedagógus,
pszichológus,
gyógypedagógiai asszisztens, logopédus, gyógypedagógus, valamint szakképzett dajkák
és pedagógiai asszisztensek segítik.
Közösen töltjük a családokkal a szüretet, adventi programokat, csicsergő napot, anyák napját,
apák napját, a „Játssz velem!” programokat és a nagycsoportosok búcsúzóját.
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Tagóvoda vezető

