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A negyvenöt éves múltra visszatekintő óvodánk hét 

csoporttal működik. A gyermekeket szakmailag jól 

felkészült óvodapedagógusok, pedagógiai 

asszisztensek és dajkák várják. A csoportszobák 

kialakítása barátságos, derűt, nyugalmat áraszt.  Jól 

felszerelt termeinkben, tágas tornatermünkben, 

valamint udvarunkon lehetőség nyílik a gyermekek 

sokoldalú, harmonikus fejlesztésére és az önfeledt 

játékra egyaránt.  

2017 márciusától egy sóhomokozóval kibővített sószoba működik az óvodánkban. 

Ide kapcsolódik az egészséges életmódra nevelés is, amelynek során a higiénia alapjaira (például a 

Kézmosás világnapja), valamint a helyes táplálkozás alapelveire neveljük gyermekeinket. Ennek 

keretében hagyományként rendezzük meg minden évben az „Egészség hetet”, melynek nem csak a 

gyermekek, hanem a szülők is részesei.  

Óvodánkban kiemelt szerepet kap a környezet megismerésére nevelés, melynek keretében a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően, igyekszünk egy értékorientált, környezettudatos 

szemléletet átadni. 2021. szeptemberétől óvodánk egyik csoportjában bevezetésre került a Zoo Ovi 

program. A „Felelős állattartás, állat-és környezetvédelem, fenntarthatóság” program a „Fogjuk a 

kezed” helyi nevelési programunkra épül, kiegészíti azt. 

A program célja, hogy a gyerekek minél szélesebb körben ismerkedjenek meg az állat-és 

növényvilággal, a fenntarthatóság jegyeivel. Ezt támogatja a Madárbarát kertünk kialakítása is. 

Környezetvédő, természetbarát tevékenységünk alapján 2012-ben, majd 2015-ben, 2021-ben 

3.alkalommal is elnyertük a „Zöld Óvoda” címet. Továbbra is pályázunk, hogy majdan elnyerhessük 

az „Örökös Zöld Óvoda” címet.  

2021-ben Állatbarát Óvoda címmel lettünk gazdagabbak. 

 

 Nevelésünkben megjelenik a néphagyományok megismerése, őrzése, a népi kalendárium jeles    

napjainak megünneplése.   

http://www.nyitnikek-pesterzsebet.hu/


Az óvodai nevelést és játékot, a tornatermi foglalkozásokat és az udvari, szabadtéri időtöltést mindig 

igyekszünk érdekes külső programokkal, kirándulásokkal, színházi előadásokkal vagy különböző 

látogatásokkal (múzeum, piac, tűzoltóság, rendőrség, pékség) színesíteni.  

 

 Két csoportban a hagyományos magyar nyelvű óvodai neveléssel párhuzamosan, egymásra 

épülve, angol nyelvű játékos nevelés folyik, az „Angolul Vidáman” Kft-vel kötött szerződés szerint 

külön díjazás ellenében. Anyanyelvi szinten beszélő óvónők tartják a foglalkozásokat és folyamatos 

jelenlétükkel, beszédükkel, valamint a magyar nyelvű óvodapedagógusokkal együttműködve 

megvalósítják a kétnyelvű nevelést. 

 Óvodánkban, a délelőtti időszakban Pesterzsébet Önkormányzata által támogatott, térítésmentes 

birkózás, korcsolya, úszásfoglalkozásokon vehetnek részt a nagycsoportos gyermekeink. Térítési díj 

ellenében gyermekeink részére biztosítjuk délutáni foglalkozás keretében a játékos angol oktatást, 

ovi focit, táncot, zene ovit, iskolára hangoló programot. A foglakozások során fejlődik a gyermekek 

nagymozgása, koordinációs és kondicionális képessége, mozgáskultúrája, társasviselkedése, nyelvi 

kifejezőkészsége.  

Az eseménynaptárban kiemelt programként szerepel a pesterzsébeti Csili Művelődési Központban 

minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő „Nyuszi-buli” és az előző években, 

hagyománnyá vált „ Szép Karácsony Est”.  

Nyárköszöntő rendezvényeink a Gyermeknap és a Juniális. Ezeken kívül a csoportok saját 

programjaiknak megfelelően szervezik meg a kirándulásokat, sétákat, jeles napokhoz kapcsolódó 

rendezvényeket, ünnepségeket, kézműves foglalkozásokat. 
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