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Tagóvoda vezető: Erdélyi Orsolya
Telefon: 283- 0819
E-mail: info@lurkohazovoda.hu

A Gyermekkert Tagóvoda Pesterzsébet zöldövezeti részen, családi házakkal és
lakóteleppel körülvett területen helyezkedik el.
Udvarunk tágas, fákkal és bokrokkal beültetett, játékeszközökkel felszerelt. Biztosítja a
változatos szabad játékot és a gyermekek mozgásigényének kielégítését. A felújított
focipályánk aktív mozgást biztosít az ovisok számára. Az óvoda tanösvénye és a magas
ágyásokba beültetett zöldségek, gyümölcsök hozzájárulnak a közvetlen tapasztalatszerzéshez
a környezettudatos magatartás formálására.
Intézményünk 6 csoportos, ebből kettő a földszinten helyezkedik el (külön bejáraton
megközelíthető), négy az emeleten.

Csoportszobáink világosak, tágasak, esztétikus

gyermekbútorokkal vannak berendezve. Játékkal és fejlesztő eszközökkel felszereltek, melyek
gyermekbarát környezetet, biztonságot nyújtanak a gyermekeknek. A családok igényeit
figyelembe véve, úgy alakítottuk ki csoportjainkat, hogy lehetőséget biztosítunk a vegyes
életkorú csoport vagy a homogén (azonos életkorú) csoport választására gyermeküknek. Így
három azonos életkorú, három vegyes életkorú csoportot működtetünk.
A kicsik mozgásigényének kielégítésére óvodánkban található tornaszoba, melyben több
mozgásfejlesztő és sporteszköz segíti a foglalkozások változatosságát.

1

Lurkóház Óvoda; Kincskereső Tagóvoda; Gyermekkert Tagóvoda
1202. Budapest, Mártírok útja 205/B. 1202. Budapest, Hunyadi tér 15. 1204. Budapest, Köztársaság tér 01.
OM Azonosítója: 034726

A hat csoportban sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusok foglalkoznak
az ovisokkal. Munkájukat pedagógiai asszisztensek és szakképzett dadusok segítik.
Intézményünkben mesterpedagógus és fejlesztőpedagógusi szakvizsgával rendelkező óvónő is
támogatja a gyerekek minél hatékonyabb fejlesztését. A kollégák szakmai tudásukat nevelés
nélküli munkanapok keretében, illetve egyénileg (tanfolyamokon, képzéseken) fejlesztik,
ezzel is segítve a változatos tevékenységeket.
A nevelőtestület célja, hogy a családi nevelést kiegészítve biztosítsa a gyermekek egészséges,
harmonikus fejlődését az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
A

gyermeki

személyiség

kibontakozását

sokszínű,

játékra

alapozott

komplex

tevékenységekkel valósítjuk meg. Élményekben gazdag óvodai élet megteremtésére
törekszünk. Csoportjainkban érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben játszhatnak
„tanulhatnak” tapasztalhatnak a gyermekek. Gondoskodunk testi, lelki és szociális
szükségletük kielégítéséről. A szabad játék, a tevékenységekben megvalósuló tanulás és az
egyéni fejlődési ütemet figyelembe vevő fejlesztés játékos formában történik.
Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai és a családi nevelés, azonos elvek alapján valósuljon meg.
Ehhez, szükséges a kölcsönös bizalmat feltételező, tiszteleten alapuló, partneri kapcsolat
kialakítása a családokkal.
Kérjük, a szülők aktív közreműködését, és segítőkészen közelítünk feléjük. A családokkal,
szülőkkel való kapcsolatot közös programokkal erősítjük.

Munkánkat segítik a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei. A logopédus és a
fejlesztőpedagógus heti rendszerességgel végez fejlesztéseket és segíti a gyermekek
fejlődését. Az utazó gyógypedagógusok a sajátos nevelési igényű (SNI) kicsik fejlesztését
támogatják, valamint szakmai munkánkhoz nyújtanak segítséget.

Tagóvodánk elhivatott a környezetvédelem mellett, ezért megemlékezünk a jeles napokról:
Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja és a Madarak Fák napja.
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Kihasználjuk azokat a természeti és társadalmi lehetőségeket, melyek segítik a gyermekek
fejlesztését, ismereteik bővítését a foglalkozásokhoz kapcsolódva, illetve azokat kiegészítve.
Pesterzsébet Önkormányzatának támogatásával nagycsoportosaink ingyen vehetnek részt
korcsolya, úszás és birkózó oktatáson. Ezek nagymértékben hozzájárulnak a gyermekek
egészséges életmódra neveléséhez, mely a mi pedagógiai szemléletünknek is lényeges eleme.
Hagyományőrző és néphagyomány ápoló programokat, tematikus heteket, jeles napokat
tervezünk, melynek fő célja az összetartozás és a közösségi élet erősítése, amibe bevonjuk a
családokat. Ilyen az Autómentes nap, Népmese napja, Őszvarázs hét, Márton nap, Mikulás,
Karácsony, Farsang, Március 15., Költészet napja, Húsvét, Tavaszi zsongás hét, Anyák napja,
Ovi

zsaru,

Csillagocska

fesztivál,

évzáró.

Havi

rendszerességgel

szervezünk

gyermekműsorokat: zenés délelőtt, bábszínház, bűvész, mesés-verses előadás, melyek mind a
gyermekek hétköznapjait gazdagítják.

Aktívan részt veszünk a kerületi sportrendezvényeken: Mikulás kupa, Nyuszi-váltó, Birkózó
bajnokság.
A Lurkóház Óvoda vezetőjének ötlete alapján megvalósult a Fitt Óvodás „Olim-pici”
program, mely a kerület valamennyi óvodájából hívja a kicsiket egy mozgásos délelőttre, az
Olimpiai Bizottság támogatásával. Ennek hatékony megvalósítását minden dolgozó segíti.
A katolikus és a református egyház képviselői heti egy alkalommal tartanak hitoktatást szülői
igény szerint, az érdeklődő gyerekek számára.
Délután többféle fakultatív (szülői igény alapján) szervezett foglalkozás lehetőségét kínáljuk a
gyerekeknek: „Angolul vidáman”, Zeneovi.
Nevelőtestületünk folyamatosan dolgozik azon, hogy ízléses, esztétikus környezetet alakítson
ki ehhez jelentős támogatást nyújt az intézményhez kapcsolódó XIII. Számú Óvoda a
Gyermekekért Alapítvány a szülők közreműködésével.

„A Gyermekkert nevelőtestülete”
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