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Óvodánk  – mely Zala megyében jelenleg az egyetlen m űködő Waldorf 
intézmény  – 2012. november 1-jén indult el hivatalosan. Eddigi 
eredményeink mögött egy lelkes szül ői közösség és elhivatott 
pedagógusok igen er ős összefogása , rengeteg munkája és kitartása áll. A 
Vizslapark sarkán álló családi házat önkéntes szülői és óvónői munkával, 
anyagi áldozatvállalással alakítottuk óvodához illővé. Egycsoportos 
óvodaként a maximum 20 gyermek re két waldorf óvó néni és egy 
gyógypedagógus-logopédus dadus vigyáz.  
 
Aki gyermekét óvodába adja, elsődleges elvárása, hogy ő ott a lehető legjobb helyen legyen. Az alapítás óta eltelt 
időben ide járó gyermekek és családjaik szerint ez a Waldo rf óvoda ilyen hely:  itt meleg van, szeretet, 
illatok, bizalom , ahol lehet bármikor felszabadultan nevetni, énekelni. Van benne élet.  
 
„A Waldorf-pedagógia egészét megalapozó élettani, orvosi, pszichológiai és antropológiai is meretek  mellett 
a Waldorf-óvodapedagógiában a több évtizedes gyakorlati tapasztalatok  mélységeiből nyert felismerések is 
igen nagy súllyal jelen vannak. Mindezzel az ember belső lényét és fejlődését helyezi központba.”… „A Waldorf-
pedagógiának az európai hagyományokban gyökerező antropológiai felfogása az embert – az emberi lény 
legbensőbb magját – transzcendens eredet ű individualitás nak tekinti.” 
„A Waldorf-óvoda minden apró mozzanatával a kisgyer ek életformáját szolgálja. Igyekszik jó min őségű 
táplálékot adni a gyerek testének, lelkének, egész személyiségének.” /Waldorf Óvodapedagógiai Program/ 
 
A mai kisgyermek életéből hiányoznak a munkafázisok: Gépek takarásában készül az út, tisztul a ruha, sül a 
kenyér, a sütemény. Mindez megkönnyíti a felnőttek életét, de távol van a keletkezéstől. Elveszi a gyermektől a 
folyamat átélésének lehetőségét, a bensővé válást és ez által a biztonságot. Éppen ezért nagymamáink 
természetes kétkezi élete zajlik a falaink között, minden a szem előtt: a zöldségek, a gyümölcsök világa, alakjuk, 
illatuk, tapintásuk milyen kívülről és belülről, egészben és darabolva... A kenyérdagasztás – formázás – sütés. A 
búzaszem megismerése, csíráztatása, séta a gabonatáblában, aratás sarlóval, kalászmorzsolás, gabonatörés 
kövek között, darálás, szitálás... Ez alkalmat ad az összes érzékszerv tevékenységéhez, az ujjak 
összerendezettségéhez, a térlátás alakításához, életünk működésének megértéséhez.  
Nagymamáink, őseink természetes élete természetes anyagokkal . Múlt és jövő találkozása a jelenben. 
 
Mindezek mondókákkal, dalokkal körítve. Ha ismerjük a múltat, ismerjük, hogy mi honnan jön és hová kerül, 
akkor tudjuk megérteni a mai világot. A magyar waldorf óvoda gyökerét a magyar környezetb e ereszti . Dalai, 
versei, hagyományai, ünnepei... 

Életünk éves, havi, heti és napi ritmusra, rendre o szlik.  Valljuk, hogy a ritmus a kisgyermeknek biztonságot 
ad. Megnyugtatja, ha tudja, hogy mikor mi fog következni. A ritmus pihentető. Ahol nincs rend, ott a gyermekek 
hihetetlenül védtelenek. Az éves ritmus az a keret, melyben kiteljesedik tevékenység-rendszerünk. Ünnepeinket 
az évszakok körforgása, a természet változásai és  keresztény hagyományokon alapuló jeles napok  
határozzák meg: Szent Mihály, Szent Márton napja, Advent és Szent Miklós napja, Vízkereszt és a Három 
Királyok ünnepe, Farsang, Húsvét, Mennybemenetel, Pünkösd, Szent Iván napja.  

Óvodai életünk varázsmondata – MINDENT A MAGA IDEJÉ BEN 

Megteremtjük azokat a helyzeteket, amelyekben a gyermek a saját adottságai és igényei szerint vesz részt. A 
waldorf pedagógia azzal nevel az életre, hogy hagyja a gyermeket a korának megfelel ően élni, fejl ődni.  Ez 
nem azt jelenti, hogy azt csinál, amit akar.  Nem az lesz szabad – vagyis belső döntésektől vezérelt – felnőtt 
korában, akit gyermekkorában szabadjára engedtek, hanem az, aki kellő érzelmi biztonságban nőtt fel. A korlát 
nem gát, hanem biztonságos kapaszkodó.  

A pedagógusok bizalommal és szeretettel, biztonságot sugároznak a kisgyermeknek, hogy mindennek eljön az 
ideje és mindenkinek van elég ideje. Az óvónő által mutatott példából látja a gyermek a helyes viselkedés mintáit. 
Tisztelet és nyíltság sugárzik felé a feln őtt részér ől, ennek következtében önbizalma megn ő, és az életben 
sikeres lesz.   

„Valaha még tudták, hogy a legelső, amit egy kisgyermeknek meg kell tanítani, az nem a számtan, a mértan és az ábrázoló 
geometria, hanem hogy legyen önmaga! Legyen erős, bátor, önbizalommal teli, félelem nélküli ember, aki a bajban megállja a 
helyét.” /Müller Péter/ 

Szeretettel várunk minden óvodába készül ő kisgyermeket és szüleiket egy személyes látogatásr a! Jöjjön 
el hozzánk, ismerjen meg minket, és tapasztalja meg , milyen itt nálunk! 


