PAKSI NAPSUGÁR ÓVODA
DUNAKÖMLŐDI TAGÓVODÁJA
Az óvoda címe: 7027 Dunakömlőd, Béke utca 21.
Telefonszám: 75/310-664
Óvodavezető: Stienerné Benedeczky Anikó
Tagóvoda vezető: Pach Éva
Óvodánk a Pakstól 5 km-re fekvő Dunakömlőd központjában található. Az épület családias, hozzá
megfelelő nagyságú füvesített, árnyékolóval ellátott udvar tartozik, mely sokcélú kihasználást
biztosít. Óvodánkban két csoportban folyik a nevelő munka. Csoportszobáink tágasak, világosak,
berendezésük, felszereltségük újszerű, barátságos légkört biztosítanak a gyermekek számára, amely
számos lehetőséget kínál a felfedezésre, játékra. Közösségünk a Sajátos, néphagyományra épülő
Pedagógiai Program szellemében végzi nevelési-oktatási tevékenységét. A népi hagyományok
ápolása különösen fontos számunkra, hiszen a településen élők is ebben a szemléletben élnek.
Programunkba a népi kultúra azon elemeit építettük be, amelyek igazodnak a gyermekek életkori-,
fejlődési sajátosságaihoz és mindennapi életüket gazdagítják. Ez a gyermekközpontú Pedagógiai
Program a gyermekek játékára, tevékenykedtetés általi nevelésére helyezi a hangsúlyt. Ennek
megfelelően a nevelők tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetek, játékos, utánzásos
tanulási szituációk megteremtésével komplexen, kötött illetve kötetlen foglalkozások alkalmával
segítik a gyermekek fejlődését.
Mindennapi testnevelés alkalmával óvodásaink egészséges, kiegyensúlyozott fejlődését preventív
jellegű mozgással biztosítjuk. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében fejlesztő
mozgásterápiás tornát tartunk a tanköteles korú gyermekeknek.
Programunk keretében lehetőséget adunk arra, hogy a szülők bekapcsolódhassanak gyermekük
óvodai életébe. Hagyományaink megmutatkoznak a mindennapokban. A népi hagyományok
ápolása különösen fontos számunkra. Célunk a múlt értékeinek átörökítése, éltetése, népszokások,
a népi gyermekjátékok, dalok megismertetése. Legtöbb óvodai ünnepünk a szülők, testvérek
körében zajlik.
Hagyományos óvodai ünnepeink, programjaink:


szüreti felvonulás a faluban



Szent Mihály napi vásár



október 23.



Márton – napi lámpás felvonulás



Mikulás, adventi készülődés



farsangi bál a Faluházban



kiszebáb égetés – télkergetés



március 15-i megemlékezés



húsvéti tavaszvárás, tojásfestés



anyák napja



madarak és fák napja



gyermeknapi sport és játék délelőtt

Nagycsoportosoknak felkínált programok


képtári foglalkozás



uszodai foglalkozás



színházlátogatás


Egyéb fakultatív programok


hittan



néptánc



a Dunakömlődi Faluházzal közös szervezésben barkács délután (kézműves foglalkozás)

A Dunakömlődi Faluházzal szorosan együttműködve dolgozunk, programunk illeszkedik a falusi
hagyományokhoz.
Nyílt nap időpontja:

2019.04.11.

930-1130
1530-1630

