Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Űrhajós utca 2.
Elérhetősége: Telefon: 92/598-725
Óvodavezető: Kása Istvánné
Óvodavezető-helyettes: Szabados Piroska; Némethyné Bónyai Mónika
Email címe: urhajosovi@zelkanet.hu; urhajosovi@gmail.com

A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda bemutatása
Óvodai csoportok száma: 17
Óvodai férőhelyek száma: 452 fő
Óvodapedagógusok száma: 35 fő
Intézmény nyitva tart: Hétfő – Péntek: 6,45 – 17,15
Az intézmény nyáron 4 hétre zárva tart.

A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Zalaegerszeg város nyugati részén, a Landorhegyi
lakótelepen helyezkedik el.
A szépen parkosított városrészt a Bazitai és Egerszeg-hegyi dombok ölelik körbe.
Működését 1995-ben kezdte el, az óvodai hálózat átszervezését követően.
Az óvoda három tagintézményből áll, 17 óvodai csoporttal rendelkezik, jelenleg 452 gyermek
nevelésére alkalmas:
- Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda székhelye az Űrhajós utcai Óvoda (8900 Zalaegerszeg,
Űrhajós utca 2.), hetedik csoportjának telephelye a bazitai városrészben található (8900
Zalaegerszeg, Toposháza út 6.).
- Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája
(8900 Zalaegerszeg, Kodály Z. utca 15.)
- Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Landorhegyi úti Tagóvodája
(8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 15/a)
Valamennyi intézmény óvodának épült. Világos, szép csoport és tornaszobák várják a
gyermekeket. A bútorzat, a játék-eszközállomány korszerű, alapítványi és szülői támogatással
folyamatosan bővül.
Óvodáink játszóudvarai parkszerűek, zártak, számtalan játék-, mozgáslehetőséget és élményt
kínálnak.

A gyermekek nevelését elkötelezett, szakmai munkájukra igényes óvodapedagógusok végzik,
munkájukat szakképzett pedagógiai asszisztensek és dajkák segítik.
A beszédjavítást szakképzett logopédusok látják el, az SNI-s gyermekek rehabilitációs fejlesztését
gyógypedagógusok segítik.
Tagóvodáink „Zöld Óvoda” és ”Madárbarát-kert”címmel büszkélkednek.
Pedagógiai munkánk középpontjában a személyiség kibontakoztató fejlesztés áll. A gyermekek
belső érése, valamint a családi és óvodai nevelés folyamatának eredményeként gyermekeink
az óvodáskor végére testileg, lelkileg, érzelmileg és szociálisan éretté válnak az iskolai élet
megkezdéséhez. Ennek érdekében nevelőtársi viszony kiépítésére törekszünk a szülőkkel, hogy a
családi neveléssel összhangban érjük el céljainkat, vidám, eredményes napok emlékét adjuk
óvodásainknak.
A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda pedagógiai programja a nevelőtestület szellemiségét,
pedagógiai arculatát tükrözi:
Valljuk, hogy az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze a játék, mely a gyermek számára
alapvető szükséglet. A gyermeki személyiség egészének kibontakoztatását sokszínű, játékra
alapozott komplex tevékenységekkel valósítjuk meg. Legcélravezetőbb nevelési eljárásnak az
élménypedagógiát tartjuk.
Óvodai nevelésünk gondoskodik az életkornak és egyéni képességeknek megfelelő
műveltségtartalom (anyanyelv-beszéd, mesélés-verselés, ének, zene, énekes játék, gyermektánc
rajzolás, festés, mintázás kézimunka, mozgás, a külső világ tevékeny megismerése) közvetítéséről,
a kisgyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges tárgyi és személyi
környezetről.
Kiemelten kezeljük a hagyományápolást: - óvodai ünnepek, népi hagyományok, jeles napok,
rendezvények, programok.
Törekszünk új hagyományok kialakítására - játszóházak, kézműves vásárok, kiállítások,
alapítványi-óvodai bálok.
Közös ünnepeink közül a legszebbek a karácsonyi, anyák napi és évzáró rendezvényeink.
A gyermekeknek lehetőségük van délutánonként tehetség,- és mozgásfejlesztő foglalkozásokon
részt venni (pl.: játékos ismerkedés idegen nyelvvel, hittan oktatás, mozgásművészet, zeneovi,
kézműves foglalkozás, játékos idegen nyelvhez szoktatás, ovi-foci, tenisz, stb.).
Óvodánkban az étkezést az Űrhajós Bölcsőde és a Hungast konyhája biztosítja.
A táplálkozási betegségekben szenvedő gyermekek fogadása is megoldott.

Zalaegerszegi Landorhegyi
Óvoda
székhelye:
Űrhajós utcai Óvoda

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Űrhajós utca 2.
Elérhetősége: Telefon: 92/598-725
Óvodavezető: Kása Istvánné
Óvodavezető-helyettes:
Szabados Piroska; Némethyné Bónyai Mónika
Email címe: urhajosovi@zelkanet.hu
urhajosovi@gmail.com
Óvodai csoportok száma: 6
Óvodai férőhelyek száma: 160 fő
Óvodapedagógusok száma: 13 fő
Alapítvány neve: Űrhajós úti Óvoda Gyermekeiért
Alapítvány számlaszáma: 19274573-1-20

Az óvodai nevelésünkben nagy gondot fordítunk a teljes körű egészségfejlesztésre, a gyermekek
testi szükségletének kielégítésére, a mozgásfejlesztésre. A mozgás az értelmi képesség
fejlődésének mozgatórugója. Az udvaron tudatosan elhelyezett játékeszközök, a tornaszobában
sokszínű mozgatható sporteszközök támogatják óvodásaink mozgásfejlesztését. Műfüves ovi-foci
pálya erősíti a sport megszerettetését.
Egészségnevelő programunkhoz szorosan kapcsolódik a természet megszerettetése, óvása,
védése. Gondot fordítunk a természethez kötődő pozitív kapcsolat kialakítására és a
környezettudatos magatartás kialakítására. Fontos számunkra az egészséges táplálkozás
szokásainak megismertetése, kialakítása. A napi rendszeres étkezés mellett lehetőséget biztosítunk
a reform ételek megismerésére, ízlelgetésére (csírák, pástétomok, teák), gyümölcssalátás napok
beiktatására. Ezt együtt készítjük el a gyermekekkel.
Óvodai életünket cselekvő aktivitás jellemzi. Olyan helyzetek, tevékenységek, problémahelyzetek
átélése, melyek a valós élet tapasztalatait nyújtják óvodásaink számára. Biztosítva
személyiségfejlődésüket, megoldásra és próbálkozásra ösztönözve őket sok-sok élménnyel.

„Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekekkel,
s akkor ők csodára képesek.” (E. Fromm)

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda
Űrhajós utcai Óvoda
Bazitai csoportja
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Toposháza u. 6
Elérhetősége: Telefon: 92/315-643
Óvodavezető: Kása Istvánné
Óvodavezető-helyettes:
Szabados Piroska; Némethyné Bónyai Mónika
Email címe: bazitaiovi77@gmail.com

Óvodai csoportok száma: 1
Óvodai férőhelyek száma: 25 fő
Óvodapedagógusok száma: 2 fő
Alapítvány neve: Alapítvány a Bazitai Óvodásokért
Alapítvány számlaszáma: 18954973-1-20

Óvodánk a Bazitai városrész dombos erdőkkel övezett területén fekszik. A falusias környezet
nyugalma,

természeti

sokszínűsége

lehetőséget

nyújt

a

felfedezéshez,

élethű

tapasztalatszerzéshez. Az óvoda speciális adottságai színesítik óvodai életünket. Hatalmas
játszóudvarunk, uniós játszóeszközeink, sportpályánk, térköves KRESZ-pályánk, a jó levegő mindmind a gyerekek nagyfokú mozgásigényének kielégítését szolgálja. Tartásjavító és lábboltozaterősítő tornáink heti 1 alkalommal-délután- "Kacsa-láb" torna néven váltak sikeressé.
Évszakonként

kirándulásokat

szervezünk

a

közeli

Alsó-erdő

nővény-

és

állatvilágának

megismerésére. A családdal, szülőkkel való kapcsolatunkat erősítik a közös programok (farsang,
fenyőünnep, gyermeknap, kiállítások és vásárok, kirándulások).

Zalaegerszegi Landorhegyi
Óvoda
Kodály Z. utcai Tagóvodája

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Kodály Z. utca 15.
Elérhetősége: Telefon: 92/316-340
Tagóvodavezető: Dormánné Nyakas Tünde
Email címe: kodalyovi@zelkanet.hu

Óvodai csoportok száma: 5
Óvodai férőhelyek száma: 135 fő
Óvodapedagógusok száma: 10 fő
Alapítvány neve: Kodály Óvodáért
Alapítvány számlaszáma: 18955589-1-20

Autóktól, a város zajától mentes, nyugodt környezetben neveljük gyermekeinket. Célunk, az
egészséges életvitel megtámogatása és az egészségmegőrzés.
Alapítványunk só-szobát működtet (a városban először került kialakításra), ahova heti
rendszerességgel visszük a gyermekeket. Levegője rendkívül tiszta, jótékony hatás segíti az
egészségmegőrzést, gátolja a légúti betegségek kialakulását. A só-szoba kapuja nyitva áll a
tagóvodák szülei, gyermekei és dolgozói előtt is.
A nevelés vidám, ám felelősségteljes világában a gyermekek szívéhez vezető út kulcsa a szeretet,
a közös tevékenykedés, élmények átélése. Az ismeretszerzés az élménypedagógiára épül, ami az
egész óvodai életünk mozgatórugója.

Mi az élménypedagógia?
-

Közel hozni a gyermekekhez az őket körülvevő szűkebb és tágabb világot
(rendszeres kirándulások).
A tevékenységek, felfedezések életszerű tapasztalatait átélve ismeretet
szereztetni, gyakoroltatni.
Játszva tanulni.
Népmesék, versek, mondókák világát átélni.
Szülőkkel közösen nevelni.

Zalaegerszegi Landorhegyi
Óvoda
Landorhegyi úti Tagóvodája

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 15/A.
Elérhetősége: Telefon: 92/313-561
Tagóvodavezető: Horváthné Kindl Judit
Email címe: landorovi@zelkanet.hu

Óvodai csoportok száma: 5
Óvodai férőhelyek száma: 132 fő
Óvodapedagógusok száma: 10 fő
Alapítvány neve: Zalaegerszegi Landorhegyi úti Óvoda Gyermekeiért
Alapítvány számlaszáma: 18960026-1-20

A Landorhegyi városrész emeletes házai között békés, nyugodt környezetben található 5
csoportos óvodánk. Tágas udvarunkon sok növény, hatalmas lombos fák, virágok között fából
épített játékok, homokozók várják a gyermekeket. A gyermekek lételeme a mozgás, sok időt
töltünk a szabadban. A mozgás mellett óvodánk udvara lehetőséget biztosít az évszakok
váltakozásának megfigyelésére, növények, állatok gondozására. Csoportszobáink tágasak,
világosak, az ügyes kezű, kreatív óvónőknek köszönhetően esztétikusak. Egymástól jól elkülöníthető
játszóhelyek állnak a gyermekek rendelkezésére, ahol minden gyermek megtalálhatja a számára
legmegfelelőbb tevékenységet. A gyermekek napirendjébe szervesen beépül a funkciójának
megfelelő sportszerekkel felszerelt tornaszoba használata. Fő tevékenységi formánk a játék, a
mozgás, kiemelt szerepe van az egyénre szóló személyiségfejlesztő pedagógiának.
Sajátos arculatunkat a hagyományok és a helyi sajátosságok beépítése adja. Helyi sajátosságunk,
a göcseji, zalai hagyományokra épülő hagyományőrző program. A programban megtalálhatóak
a tájegységre jellemző gyermekekkel végzett tevékenységek, népi megfigyelések, találós
kérdések, népi kismesterségek. Az idő múlásához, az évszakok egymásutániságához szorosan
kapcsolódnak az ünnepek, jeles napok, melyeknek hangulatát tükrözik a szülőkkel közösen
szervezett programok, kirándulások (pl. szüreti mulatság, Márton-napi felvonulás, Betlehem,
farsang, Pünkösd, majális)
Múltunkból hozott értékeink átörökítése mellett fontosnak tartjuk a jelenkor értékeinek átadását is,
a környezettudatos viselkedésforma alakítását Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos,
környezetszerető magatartás, szemléletmód, az egészséges életmód szokásainak alakítására

