PAKSI NAPSUGÁR ÓVODA
EÖTVÖS UTCAI TAGÓVODÁJA
Az óvoda címe: 7030 Paks, Eötvös utca 7.
Telefonszám: 06-75-830-158
Óvodavezető: Stienerné Benedeczky Anikó
Tagóvoda vezető: Kriszt Antalné
50 év múlva mit sem számít, milyen autót veszünk, milyen házban laktunk, mennyire rúgott a
bankbetétünk, és milyen ruhában jártunk. De a világ kicsit fontosabbá válhat, ha fontosak
voltunk egy gyermek szemében. (Ismeretlen szerző)
Az Eötvös utcai Tagóvoda Paks régi városrészében működik. Tágas udvarainkban változatos
mozgáslehetőségeket kínáló játékeszközök, két fedett homokozó várja az örökmozgó
gyermekeket.

A

térköves

udvarunkon

lehetőség

nyílik

aszfaltrajzra,

rollerezésre,

kerékpározásra, motorozásra, közlekedési szabályok megismerésére, gyakorlására. Saját
tornaszobával rendelkezünk, mely gazdag felszereltségével sokféle mozgáslehetőséget kínál. A
testnevelési foglalkozásokon kívül lehetőséget biztosítunk gyógytestnevelés foglalkozásokra
heti 1 alkalommal. A tornaszoba helyszíne a néptánc oktatásnak és a hittannak is. A jó
kézügyességű,

kreatív

gyermekek

számára

tehetséggondozás

keretében

kézműves

foglalkozásokat tartunk.
Intézményünk Pedagógiai Programja a „Színesen-hatékonyan” program, melynek keretén
belül alakítottuk ki helyi programunkat a „Tapasztalatszerzésen alapuló ismeretnyújtás a
Tevékenységközpontú Óvodai nevelés eszközeivel.” címmel. Célul tűztük ki a 3-7 éves
gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztését, amely magában foglalja az
egészségnevelést

(testi

nevelés,

környezettudatos

magatartásra

egészségmegőrzés
nevelést

(a

szokásainak

környezet

kialakítása),

védelméhez,

és

a

megóvásához,

fenntarthatóságához kapcsolódó szokások kialakítása).
A 2016/2017-es nevelési évtől Erdei óvodai programokat is szervezünk tanköteleskorú
nagycsoportosaink számára évszakonként 1 alkalommal (3 alkalom).
Óvodánk „Madárbarát óvoda” címmel is büszkélkedik. Sokat tartózkodunk a szabad levegőn,
kirándulunk, játszunk, felfedezzük környező világunkat. A gyermekek nevelését nagy szakmai
gyakorlattal

rendelkező,

sokoldalúan

képzett

pedagógusok

végzik,

fejlesztőpedagógus és gyógytestnevelő végzettséggel rendelkező pedagógus is van.

közöttük

ÜNNEPEINK, HAGYOMÁNYAINK
-

születés- és névnapok megünneplése

-

szüreti nap az óvodában, szőlőpréselés, népi játékok, táncház

-

Tök jó hét az óvodában, barkácsolással, sütéssel

-

Márton napi készülődés (egy hetes program)

-

Mikulás látogatása az óvodában

-

adventi készülődés, ráhangolódás az ünnepre

-

karácsony az óvodában, karácsonyi koncert

-

farsang: jókedvű mulatozás, vicces, játékos feladatok, maskarák, előadó

-

télkergetés kiszebábbal, fánksütéssel

-

március 15-i megemlékezés huszáros, katonás játékokkal, dalokkal,
versekkel,

-

húsvét: tavaszvárás tojásfestéssel, barkácsolással

-

ünnepváró családi barkács délutánok (2 alkalom)

-

közösségépítő ajándékkészítés szülőkkel

-

anyák napja: köszöntés bensőséges hangulatban csoportonként

-

gyermekek hete: játékos sport délelőtt, kirándulás, lovas kocsikázás, óvó
nénik mesejátéka, ajándékozás

-

búcsúzó: a nagycsoportosok búcsúztatása

AMIT MÉG KINÁLUNK
-

logopédia, diszlexia (beszédjavítás, tanulási nehézségek megelőzését
szolgáló játékos foglalkozások)

-

vízhez szoktatás a nagycsoportos gyermekek számára

-

képtári, múzeumi foglalkozások

-

zeneiskolai koncertek

-

gyógytestnevelés

-

tehetséggondozó kézműves foglalkozások

-

néptánc (Tűzvirág Táncegyüttes)

-

hittan: felekezetek szerint

Célunk, hogy boldog, kiegyensúlyozott, élményekben gazdag éveket biztosítsunk
óvodásainknak

és

megkönnyítsük

számukra

az iskolába lépést.
Nyílt nap időpontja:

2019.04.16. 1000-1130

életük

nagy

eseményét,

