Paksi Benedek Elek Óvoda
Kishegyi úti Tagóvodája
Az óvoda címe: 7030 Paks Kishegyi út 58.
Elérhetősége: 75/510-927
Intézményvezető: Bosnyák Zoltánné
Tagóvoda-vezető: Héjjáné Eszenyi Gabriella
Óvodánk a Kishegy tetején a lakótelephez és a Tájvédelmi körzethez is közel van, így minden
mozgás- és kulturális tevékenységhez ideális környezetben működik. Tolna megyében
egyedülálló programunkkal az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” sikerül szépre,
jóra érzékeny emberré nevelni a gyerekeket, hiszen a művészetekkel az érzelmi
kifejezőkészségüket, intelligenciájukat fejlesztjük. Így lesznek a „Kishegyisek” 6-7 éves
korukra meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez erősen kötődő, élményekkel teli, önálló,
nyugodt, érzelmileg fejlett gyermekek.
A Kishegyiben a művészeti ágaknak előre kialakított terekben önállóan alkothatnak a
gyerekek. Fontos, hogy a művészi tartalom gyermekhez közelálló, jól érthető, értékes legyen.
Sokat merítünk klasszikus művekből, néphagyományaink „tiszta forrásából.”
Tevékenységeinket más-más művészeti terület köré fűzzük. A mese azonban átszövi egész
óvodai életünket. Minden nap mesélünk délelőtt, az élményt változatos módszerekkel fel is
dolgozzuk.
Az óvodába lépéstől segítjük az iskolakezdéshez szükséges érettség elérését.
Vegyes életkorú csoportokat szervezünk, ahol a gyerekek egymástól is tanulhatnak, mint egy
jó családban.
Figyelünk rá, hogy éljék át az önmagukhoz képest való fejlődés örömét, az érzést, hogy
tehetségesek valamiben. Gyakran a családokkal közösen ünneplünk (Liba nap, mézeskalács
díszítés, karácsonyi gyertyagyújtás, népi hangszerkészítés, farsang, az édesanyák egyéni
köszöntése, kirándulások, gyermekek hete) így sokszor betekinthetnek nyitott óvodánk életébe.
Arra is odafigyelünk, hogy a 6 csoport azonos életkorú gyermekei baráti kapcsolatokat
építhessenek a számukra közösen szervezett programjaink során. Ezzel nagyobb ön- és
társismeretre tesznek szert, így könnyebben illeszkednek be az iskola új közösségébe.
Óvodásainknak számtalan lehetősége van az iskola megkezdése előtt önmaga
felfedezésére:


Zimme-zumm Zenei Tehetségműhely,



Mester Morzsa Vizuális Tehetségműhely,



Észbontók Logikai Tehetségműhely



Csiri-Biri társulat drámajátéka



gyermektánc



labdás testnevelés az ASE sportcsarnokban



vízhez szoktatás



fejlesztő foglalkozások a tanulási készségek erősítésére



gyógytestnevelés

Ingyenes külön foglalkozásainkat is speciálisan képzett óvodapedagógusaink végzik.
Külső szakember segítségével: logopédia és hitoktatásra van lehetőség.
Nyílt napunkon szeretettel várjuk a szülőket és az óvodába készülő gyermekeket, valamint
egykori óvodásainkat is, amelynek időpontja:

2019.04.17. 1600-1730
16-18 óráig.Héjjéné

