Kedves Szülők! Kedves leendő Óvodások!
A kialakult járványhelyzet miatt sajnos nem áll módunkban nyílt napot tartani, ezért
szeretnénk bemutatni pár szóval óvodánk 2021. szeptemberétől induló
kiscsoportosait fogadó Napocska csoportját.
A csoport óvodapedagógusai:
Vass Istvánné (Edit néni)
Zemen Katalin (Kati néni)
A csoport dajka nénije:
Deliné Takács Annamária (Ancsa néni)
Tervezetten pedagógiai asszisztens is jelen lesz a csoportunkban.
A Napocska csoportban dolgozó felnőttek is mindannyian gyakorló édesanyák vagyunk, több éves
tapasztalattal rendelkezünk a gyermekneveléssel kapcsolatosan. Évek óta együtt dolgozunk, ezáltal
egy erősen összekovácsolódott csapatot alkotunk. Munkánkat mindannyian hivatásunknak tekintjük.
Csoportszobánkban esztétikus, barátságos környezetben várjuk a hozzánk érkező gyermekeket.
Beszoktatást követően szeretnénk egy összetartó közösséget kialakítani, törekedve arra, hogy
minden kisgyermek megtalálja helyét a csoportunkban, örömmel lépje át reggelente az óvoda
kapuját.
Biztonságot nyújtó, családias hangulat megteremtésével gyermekeink nyugodt, szeretetteljes
légkörben nevelkedhetnek. Türelemmel, szeretettel fordulunk a gyermekek felé, miközben
következetesen betartjuk és betartatjuk a csoportunkban kialakított szokás- és szabályrendszert.
Tudjuk és elfogadjuk, hogy minden gyermek más és más személyiséggel, akarattal, képességekkel
rendelkezik, ennek figyelembevételével próbáljuk személyiségüket kibontakoztatni.
Célunk, hogy a kisgyermekek a velünk eltöltött évek során önállósodjanak, egyéni képességeiket

fejlesszük, tehetségüket kibontakoztassuk a csoportunkban megvalósított tevékenységek, illetve a
családokkal összhangban végzett nevelésünk által.
Mindennapjainkban helyet kap a mozgás, a mese-vers, az ének, a vizuális tevékenység és a
legfontosabb gyermeki tevékenység, a játék. Színes sokrétű tevékenységekkel, élményekkel teli
programokkal, a környezettudatos magatartás fontosságának éreztetésével igyekszünk gyermekeink
óvodai életét tartalmassá tenni, maradandó élményekkel gazdagítani. A születésnapokat csoporton
belül megtartjuk. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve sétálunk a közeli játszótérre, a
Nagymezőre, majd bekapcsolódunk a Madarászovi programba.
A járványhelyzet elmúltával törekszünk a szülők bevonásával szervezett programok megvalósítására
is.
Jelenlegi csoportunkban a gyorsabb, egyszerűbb információ áramlás érdekében- a szülőkkel
egyeztetve- zárt Facebook csoportot működtetünk, melyen keresztül a szülők is bepillantást
nyerhetnek gyermekeik óvodában töltött idejébe. Ilyen zárt csoportot szívesen létrehozunk a leendő
kiscsoportos gyermekek szüleinek is.
Rövid bemutatkozásunkat pár fotóval szeretnénk zárni jelenlegi csoportképünkkel, illetve
tevékenységeink eredményeinek megtekinthetőségével. Fogadják sok szeretettel!
Köszönjük szépen, hogy megtisztelt bemutatkozásunk áttekintésével, megelőlegezett bizalmával.
Sok szeretettel és nagy izgalommal várjuk leendő kis óvodásainkat.
Edit néni, Kati néni, Ancsa néni

