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Az Andráshidai új óvodát 2017. december 4-én vehették birtokba először a gyermekek és az ott
dolgozó felnőttek. Igazi XXI. századi modern, korszerű, minden igényt kielégítő óvodába
járhatnak már az andráshidai óvodások is.
Az épületben mind a 4 vegyes életkorú gyermekeket fogadó csoportszobánkat ízlésesen,
esztétikusan díszítettük, az anyagok, formák, színek harmóniájára figyeltünk, hogy a gyerekek
minél barátságosabb környezetben töltsék mindennapjaikat.
Berendezési tárgyaink a 3-7 éves gyermekeknek megfelelnek, szolgálják kényelmüket,
biztonságukat. A gyermeki tevékenységekhez (játék, munka, tanulás) szükséges eszközök
rendelkezésünkre állnak. A szülőkkel az első pillanattól kezdve nyugodt, őszinte, bizalmon
alapuló, közvetlen kapcsolatot építünk. A leendő óvodások meghívást kapnak a gyermeknapi
játszóházunkba, ahol szüleikkel együtt ismerkedhetnek az új környezettel. Az év során
bármikor betekintést nyerhetnek az óvodai életbe.
Az intézmény 645-1715-ig tart nyitva.
2019-ben a nyári zárva tartás : június 24 – július 19-ig

Nevelőmunkánkat A Szivárvány Személyiségfejlesztő Program alapján végezzük, melynek
lényege az, hogy a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik a gyermeki jogok
és alapvető szabadságok tiszteletben tartásával. Az egyenlő hozzáférés elvének biztosításával a
különböző fejlettségű, életkorú gyermekek, a migráns és nemzeti kisebbségből származó
gyermekek nevelését teszi lehetővé.
Óvodánk valamennyi dolgozója, a
-

8 óvodapedagógus, (2 fő szakvizsgázott)

-

1 pedagógiai asszisztens,

-

4 dajka és

-

1 konyhai dolgozó, az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör
megteremtésére törekszik, mely nélkülözhetetlen a gyermekek harmonikus
fejlődése szempontjából.

Mindennapjainkat igyekszünk úgy szervezni, hogy azokban nagy hangsúlyt kapjon az együttes
tevékenység, a közös élmény.
Nevelési folyamatunkban kiemelt helyet kap a játék, mely a gyermek fejlődésének alapja.
Fontos szerepet tulajdonítunk a környezet megismerésének, megszerettetésének. A séták,
kirándulások, különböző intézmények látogatása mind-mind ezt a célt szolgálja, továbbá
ismereteket, élményeket szereznek gyermekeink, melyek játékuk alapját is képezik. Ezáltal
fejlődik személyiségük, gazdagodik szókincsük, beszédkészségük, társas kapcsolataik és
fejlődik szociális érzékenységük. Arra törekszünk, hogy szeressék, elfogadják egymást és
tudjanak együttműködni társaikkal és a felnőttekkel.
A napok folyamán egyre több alkalmat teremtünk arra, hogy az őket körülvevő világot
tapasztalati úton, gyermeki tevékenységen (mese-vers, ének-zene, rajzolás, kézimunka,
mintázás, külső világ tevékeny megismerése, mozgás, tanulás, munka) keresztül ismerhessék
meg. A fejlesztés folyamatában (kötött és kötetlen formában) igazodunk gyermekeink eltérő
fejlődési üteméhez és egyéni sajátosságaihoz.
A változatos tevékenységek során tudatosan fejlesztjük tevékenységeiket, mint pl: feladattudat,
emlékezet, kifejezőkészség, mozgás, fizikai állóképesség, feladatértés, figyelem. Az óvodai élet
során fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek érdeklődőek legyenek kezdeményezzenek, bízzanak
magukban, feladataikat leleményesen oldják meg és bátran kifejezzék érzéseiket,
gondolataikat.
Az óvodai nevelés egész folyamatában különös gondot fordítunk a gyermekek anyanyelvi és
kommunikációs képességeinek kibontakoztatására. Rendszeres látogatói vagyunk a Bábszínház
és Tarka-forgó előadásainak, ahol óvodai irodalmi és zenei nevelés kiegészítéseként sok-sok

élménnyel gazdagodnak gyermekeink. Továbbá megismerkednek egy más környezetben való
viselkedés szabályaival, ami viselkedéskultúrájukat pozitívan alakítja.
Nagy hangsúlyt helyezünk a gyermekek egészséges életmódjának megalapozására, ügyelünk
arra, hogy gondozottak legyenek és megfelelő egészségügyi szokásokat sajátítsanak el. Sok időt
töltünk a szabadban. Udvarunk ugyan kicsi, de már Európai Uniós szabványnak megfelelő
mozgásfejlesztő eszközöket használhatnak a gyerekek. A gyermekek mozgásfejlesztésében
nagy segítséget jelent, hogy, tornaszobával rendelkezünk ahol a nagymozgások gyakorlására is
mód nyílik. Részt veszünk a Bozsik programban, iskolánk testnevelő tanárának vezetésével.
Heti rendszerességgel, korcsolyázni is visszük gyermekeinket (az idei évben 39 gyermek), ami
sokat segít egyensúlyérzékük, mozgáskoordinációjuk fejlesztésében. 2009 januárjában nagy
sikerrel elindult óvodánkban a néptánc oktatás amiben gyermekeink közel 50%-a aktívan vesz
részt azóta is. A foglalkozások során a néptánc alaplépésein kívül sok népi gyermekdallal,
gyermekjátékkal ismerkednek meg. Szülői igények alapján hetente egyszer hitoktatáson
vehetnek részt az érdeklődő gyermekek. 2015-ben, 2018-ban sikeres pályázatunk
következtében elnyertük a ZÖLD ÓVODA kitüntető címet.
Óvodánk szoros kapcsolatot ápol az iskolával. A tanítónők minden évben meglátogatják a
nagycsoportosainkat és gyermekeink is betekintést nyerhetnek óralátogatás keretében az iskolai
életbe. Az ÁMK rendezvényinek aktív részesei vagyunk, műsorainkkal színesítve azokat.
Kapcsolatot tartunk az Idősek Otthonával is, minden jeles alkalomkor műsorral köszöntjük
őket.
Óvodánkban valamennyien a gyermekek harmonikus fejlődését helyezzük előtérbe és az
óvodába lépés első napjától kezdve azon dolgozunk, hogy nagycsoport végére a gyerekek
készen álljanak az iskolába lépésre.
Az intézményünk iránt érdeklődő kedves szülőket gyermekeikkel együtt szeretettel várja az
óvoda alkalmazotti közössége.

