Óvodába hívogató
Bemutatkoznak az óvodák

Óvodába hívogató

Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda
Hetven éve működő óvodánk a Tolnai úton várja a leendő óvodásait, öt csoportban. A
Hétszínvirág nevet 2001 óta viseli. A virág a természetszeretetünket jelképezi, a sok szín a változatosságot és a gyermekkorra
oly jellemző fantáziagazdagságot,
mesebeliséget. Intézményünkben
tudatos és tervszerű pedagógiai
munka folyik. Meg-megújuló, utcazajtól védett udvarunk a gyermekek önfeledt játékhoz és mozgásigényük kielégítéséhez, valamint kiskertgondozáshoz kínál
változatos lehetőségeket. Helyi
pedagógiai programunkat „Környezeti nevelés Freinet elemekkel” címmel írtuk meg. Ebben
olyan célokat és feladatokat fogalmaztunk meg, melyek a környezeti nevelést állítják középpontba játékos, tevékenységközpontú,
készség- és képességfejlesztő, életés természetközeli pedagógián, a
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természetpedagógián keresztül.
A természet iránti pozitív attitűdök alakítását segíti a zöldszíves filozófia, megismerését szolgálja a „Madarász-ovi” program,
illetve a vizsgálódásokhoz, kísér-

letezésekhez kialakított, úgynevezett természetbúvár-szoba és
az udvaron kialakított környezeti nevelési tanösvény. A búcsúzó
gyerekeknek zöldszíves tábort,
erdei óvodát szervezünk. Óvo-

dánk tornaszobával rendelkezik.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy a családi és az óvodai nevelés egymásra épüljön, és ennek eredményeként alakuljon,
fejlődjön a gyermekek személyisége. Karácsony előtt adventi
munkadé-lutánt tartunk, ahol a
szülők és a gyermekek együtt tevékenykedhetnek az óvónőkkel.
A tehetségesnek látszó, és a részképességeiben lemaradó gyermekekre külön figyelünk. Alaptevékenységen kívüli, fejlesztő
hatású, személyiségfejlesztő tevékenységek: logopédia, gyógytestnevelés, diszlexiaprevenció,
gyermeknéptánc, vízhez szoktatás, hitoktatás, tehetségműhely, labdás testnevelés. Telefonszámunk: 06 20/883-0154. A
tagóvodavezető Jantnerné Oláh
Ilona. Nyílt napunk 2020. április
23-án 16 órától lesz, ahova a szülőket és gyermekeiket is várjuk.

Paksi Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti Tagóvoda
Óvodánkat könnyen megközelíthető helyen, a Kishegyi úton, a
lakótelep és a tájvédelmi körzet
ölelésében, minden mozgás- és
kulturális tevékenységhez ideális környezetben találják. Óvodánk a művészetek segítségével
alakítja ki és mélyíti el a gyermekekben azokat a pozitív érzelmeket, melyek egész életükben az egészséges emberi kötődésekhez szükségesek. A zene és
az alkotás jótékony hatása köztudott, a művészetek valamen�nyi eszközét felhasználjuk ahhoz, hogy a „kishegyisek” 6-7
éves korukra meséhez, zenéhez,
alkotó tevékenységekhez erősen kötődő, élményekkel teli,
önálló, nyugodt, érzelmileg fejlett gyermekek legyenek. A Kishegyiben a művészeti ágaknak
előre kialakított terekben, önállóan alkothatnak az óvodások. A gyermekhez közel álló,
jól érthető, értékes művészi tartalmat választunk, sokat merítünk klasszikus művekből, nép-
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hagyományaink „tiszta forrásából”. Tevékenységeinket más-más
művészeti terület köré fűzzük. A
mese azonban átszövi egész óvodai életünket. Minden nap többször mesélünk, mert ezzel hatunk
legjobban a gyermekekre. Élményeiket változatos módszerekkel
fel is dolgozzuk. Vegyes csoport-

jainkban mindenki megtapasztalhatja, a saját ütemében elérheti, megélheti, hogy nagynak
és ügyesnek lenni jó. Figyelünk
arra, hogy a tehetséges gyermekek tovább szárnyalhassanak,
a valamiben elmaradók felfejlődhessenek. Nyitott óvoda vagyunk. Gyakran a családokkal

közösen ünnepelünk. (Libanap,
mézeskalács-díszítés, karácsonyi gyertyagyújtás, népihangszer-készítés, farsang, az édesanyák köszöntése, szülőkkel közös kirándulások, gyermekek
hete, nagyok búcsúja.)
A hat csoport azonos életkorú gyermekei közös eseményeken vesznek részt: labdás testnevelés, Bozsik-program, vízhez
szoktatás, zeneiskolai koncertek, képtár és múzeumi programok. Speciálisan képzett óvodapedagógusaink tehetségműhelyeket vezetnek: Mester Morzsa
Vizuális Tehetségműhely, CsiriBiri társulat drámajátéka, Pergőforgó gyermektánc, „Hangpancsi” (hangfürdő gyermekeknek),
ingyenes külön foglalkozásainkat is végzik. Óvodánkban saját gyógypedagógusunk fejleszti gyermekeinket, emellett logopédiára, gyógytestnevelésre és
hitoktatásra van lehetőség. Nyílt
nap 2020. április 8-án 16 órakor
lesz.
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Paksi Napsugár Óvoda Székhelyintézmény
A Paksi Napsugár Óvoda Székhelyóvodája az óvárosban, nyugodt, forgalommentes helyen,
mégis a központban várja a gyermekeket. Zajtól, széltől védett, 21.
századi színvonalon felújított tágas udvarunkban praktikus fajátékok, fedett teraszok, homokozók nyújtanak lehetőséget a gyermekek örömteli játékához. Az
óvoda négy csoporttal működik,
a csoportszobák modern és esztétikus eszközökkel felszereltek,
barátságos légkör fogadja a gyermekeket vegyes életkorú csoportokban. A korszerűen felszerelt
tornaszoba változatos mozgásra
ad lehetőséget, ez hozzájárul óvodásaink egészséges testi fejlődéséhez. Az óvoda „Színesen, hatékonyan a művészetek eszközeivel”
elnevezésű pedagógiai programjában a gyermek legalapvetőbb tevékenysége a játék mellett, a művészeti nevelést tekintjük kiemelt
feladatunknak, valamint egyik
csoportunkban a német nemze-
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tiségi nevelés kap hangsúlyos szerepet. Lehetőséget biztosítunk a
német nemzetiséghez tartozó és
a nyelv iránt érdeklődő családok
gyermekeinek is kultúrájuk, hagyományaik ápolására. A művészeti nevelésnek az óvodában
esélyteremtő, kiegyenlítő szere-

pe is van, hiszen az élménypedagógia eszköztárával sok gyermeknek biztosít feltételeket a képességek, a tehetség kibontakozásához,
hogy a semmivel nem pótolható,
személyiséget gazdagító tapasztalat élményét vigyék magukkal,
életre szólóan. Alkalmat terem-

tünk az óvodában egy-egy személyes találkozóra zenészekkel, mesélőkkel, írókkal, költőkkel, ezzel
is közelebb hozzuk a gyermekekhez a művészetet. A művészetekkel kapcsolatos világnapokat
(mese, zene, költészet) megünnepeljük. A művészet közvetítésére
a város által kínált lehetőségeket is
igénybe vesszük. A tehetségműhelyekben részt vevő gyermekeket rendszeresen elvisszük a helyi kiállításokra, képtárba, városi
múzeumba, a városi könyvtárba és a művelődési központba.
Alkalmazkodunk a gyermekek
egyéni sajátosságaihoz, biztosítva az őket megillető jogokat és az
egyenlő hozzáférés lehetőségét.
Figyelembe vesszük a gyermekek
megváltozott társadalmi körülményeit, az innovatív fejlődést, a
család megváltozott szerkezetét és
életrendjét, továbbá a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek igényeit. Nyílt nap 2020. április 23án 15.30-tól 17.30-ig lesz.

Paksi Napsugár Óvoda Dunakömlődi Tagóvoda
Óvodánk a Pakstól 5 km-re fekvő Dunakömlőd (Pakshoz tartozó település 1300 lakossal)
központjában található. Jelenleg két csoportban folyik a nevelőmunka. A népi hagyományok ápolása különösen fontos
számunkra, hiszen a településrészen 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. Kölcsönösségen, pozitív megerősítéseken alapuló bizalmi légkör
kialakítására törekszünk, amit
a nyitottság, a tolerancia, az elkötelezett konstruktív feszültségkezelés jellemez. Kisgyermekkorban a cselekvéssel szerzett tapasztalatok, érzelemdús
élmények hatnak a felnövekvő
egyén cselekedeteire. Ismeretei bővülésével később érti meg,
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dolgozza fel azt, amit kapott, és
közben van hova visszakapcsolni azokat. Erkölcsi, esztétikai értékrendszere kialakul, a szükségletek további cselekvésekre
késztetik. Fontos a pedagógus
tudatos értékközvetítő szere-

pe, tevékenysége, amit a gyermekek folyamatos és differenciált visszajelzéseire is alapozunk.
Egy családias légkörű, harmonikus, rugalmas életrend alkalmas
arra, hogy a hagyományőrzést
az óvodai nevelés keretein be-

lül folytassa. Küldetésünk fontos eleme az „ünnepelni tudás”
képességének alakítása, a néphagyomány-ápolás, a természet
és a társak szeretetére nevelés. A
gyermekek örömmel vegyenek
részt a jeles napokat megelőző közös készülődésekben, számukra az ünnepnap várva várt
nap. A jeles napokhoz kapcsolódó közös élmények mély érzelmi nyomot hagynak. Átélik
az ünnepnapok „másságát”, a
belsőséges összetartozás élményét. Ezek az élmények hatnak
a családok szemléletmódjára,
az óvoda megteremti a családokkal való együttműködés sajátos formáit. Az óvodai nevelésünkben a néphagyományőrzés
folyamatosságát a mindennapok hagyományőrző tevékenységei és a jeles napok tevékenységei adják. Nyílt nap 2020. április 8-án 9.30-tól 11.30-ig és
15.30-tól 16.30-ig lesz.
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Paksi Napsugár Óvoda Eötvös utcai Tagóvoda
Tagóvodánk Paks város óvárosi,
kertvárosi részében, csendes, forgalommentes utcában található. Tágas udvarunkban változatos mozgáslehetőségeket kínáló
játékeszközök, két fedett homokozó várja az örökmozgó kicsiket. Az első, térköves udvarunkon lehetőség nyílik a kerékpározásra, rollerezésre, motorozásra,
aszfaltrajzra, a közlekedési szabályok megismerésére, gyakorlására. Tornaszobával is rendelkezünk, amely gazdag felszereltségével sokféle mozgáslehetőséget
kínál. Óvodánkban három csoport működik. Csoportszobáink családias hangulatúak. Ezt
tükrözik a bútorok, berendezési tárgyak, dekorációk, minőségi
és fejlesztő játékaink. A helyi pedagógiai programunk: „Tapasztalatszerzésen alapuló ismeretnyújtás a tevékenységközpontú óvodai nevelés eszközeivel”.
Az óvoda helyi sajátosságai le-
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hetővé teszik a tapasztalatszerzés
széles körét. Kiindulási vonala a
környezet tevékeny megismerésére, megszerettetésére és védelmére való nevelés. Programunk
egyediségét adja, hogy a természeti környezetre figyelve, a jeles

napok számbavételével tervezzük mindennapjainkat. Célunk
a közvetlen és tágabb környezet
felfedeztetése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának
kialakítása a természeti, emberi-tárgyi világ értékei iránt, hogy

megtalálják helyüket a környezetben, az őket körülvevő világban. Folyamatos napirendünk
lehetővé teszi, hogy a gyerekek
kedvük és érdeklődésük szerint
választhassanak különböző tevékenységek között. Tevékenységeink szervezésénél komplexitásra
törekszünk, az ismereteket nem
elszigetelten, hanem összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban sajátítják el a gyermekek, úgy, ahogy
az a valóságban előfordul. „Valaminek a megtanulásához a legegyszerűbb út, hogy magad fedezd fel.” Óvodánk ars poeticája,
hogy tartalmas, örömteli óvodás életet biztosítsunk gyermekeinknek, és a családdal együttműködve a világra rácsodálkozni
tudó, harmonikus személyiséget
neveljünk. Fontos számunkra,
hogy megalapozzuk a gyermekek tanuláshoz szükséges készségeit, képességeit. Nyílt nap 2020.
április 2-án 10-től, 11.30-ig lesz.

Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai Tagóvoda
A Malomhegyen, a Gárdonyi kilátó szomszédságában Dunára néző panoráma fogadja óvodánkban a gyermekeket. A 2800
m2-es udvarunkon hét fajta fa
és különböző növények találhatók, melyek számtalan felfedezni valót, kincset rejtenek óvodásaink számára minden évszakban. Szinteltolásos, korszerűen
felújított udvarrészünk kiváló lehetőséget nyújt a gyermeki felfedezésre, rácsodálkozásra, megtapasztalásra, sokoldalú mozgásfejlesztésre, illetve a tudatosan
megtervezett pedagógiai munka megvalósítására. Családias
hangulatú óvodánk három vegyes életkorú csoportban biztosítja a gyermekek harmonikus fejlődését, tartalmas, élményekben gazdag mindennapjait.
Egyik csoportunkban – szakképzett óvodapedagógusokkal – német nemzetiségi nevelés folyik.
Ebben a csoportban a gyermekek életkorához alkalmazkodva

Fotó: Babai István

játékos formában ismerkedhetnek a német nemzetiség kultúrájával, nyelvével, hagyományaival. Csoportszobáink világosak,
tágasak, esztétikusan, célszerűen a gyermekek igényeihez igazodva lettek berendezve. Mindhárom csoporthoz saját öltöző,

korszerű mosdó, illetve udvari fedett terasz tartozik, így időjárástól függetlenül tudjuk biztosítani a szabad levegőn való tartózkodást, mozgást. Óvodánk
saját arculata a „Mozgásfejlesztéssel az egészséges életmódért”.
Ennek kialakításánál figyelem-

be vettük a helyi adottságokat,
lehetőségeket, pl.: nagy, szinteltolásos zöld udvar, saját tornaszoba, megfelelő mozgásos eszközök, mozgáskotta gyakorlata,
mindennapos gyümölcs-zöldség
biztosítása, pedagógusok végzettsége, érdeklődési köre. Valljuk, hogy minden mozgásos tevékenység a kisgyermek számára
a világ megismerésének forrása
és színtere, egészséges fejlődésének alapja. Erre építkezik óvodai
nevelésünk. Kiemelt fontosságú nevelőmunkánkban a mozgás
megszerettetése, a mozgásigény
kielégítése, a természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgástapasztalatok bővítése, minél több
gyakorlási lehetőség biztosításával a testi képességek fejlesztése.
Igyekszünk kihasználni a mozgásban lévő fejlesztési lehetőségeket, valamint minél többoldalú élményt biztosítani. Nyílt nap
2020. április 21-én 9-től 11.30-ig
és 15.30-tól 17.00-ig lesz.
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Aranyhal Waldorf Óvoda
Az Aranyhal Waldorf Óvoda
2015. szeptember 1-jén kezdte meg működését egy csoporttal Dunakömlődön. A csoport a
Waldorf pedagógiának megfelelően vegyes életkorú – hiszen ez
áll a legközelebb egy család vagy
közösség mindennapi életéhez.
„Csináld utánam”, avagy utánzás
és tanulás: A 0-7 éves korosztályban a gyerekek mindent utánzás
alapján tanulnak: beszédet, mozgást, gondolkodást, érzések kifejezését. A gyerekek mindent elraktároznak. A felnőtteknek kell „válogatniuk”, átgondolniuk, hogy
mit szeretnének a gyerekeknek
tanítani. Ezért fontos, hogy óvodánkban a gyerekek között tevékenykedő felnőttek utánozható
mintát nyújtsanak. Nem a beszéden, az utasításon van a hangsúly,
hanem a tevékenységeken, illetve
a cselekvés minőségén.
„Meghódítom a csillagos eget”,
avagy biztonság és felfedezés: A
gyerekeknek alapvető igényük
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van a biztonságra. Kisbabakorukban az édesanyjuk ölelése nyugtatja meg őket. A tudat, hogy biztonságban vannak, kalandozásra,
felfedezésre készteti őket. Óvodánkban határozott keretek vannak, melyeken belül a gyerekek
szabadon mozoghatnak. Maguk

dönthetik el, mivel játszanak, hogyan másszanak fel a fára. Az egyértelmű és egyszerű szabályok
azért vannak, hogy ezeket a kereteket szolgálják. A pedagógus
feladata nyugodt, harmonikus és
biztonságos légkör megteremtése,
melyben a gyerekek szabadon ki-

próbálhatják saját határaikat, akaratukat, kifejezhetik érzelmeiket,
megtanulhatják a közösségi élet
működését. A játékban nincs direkt irányítás, saját fantáziájuk,
képzeletük szabhat csak határt.
„Ma csütörtök van, akkor sütünk”, avagy ritmus és kiszámíthatóság: Az óvoda napjai, hetei
előre meghatározott ritmusban
zajlanak, mivel az állandóság és
a követhetőség nagyon fontos e
korosztály számára. A hét minden napjának van egy saját gabonája, melyből a tízórai készül, van
saját tevékenysége, pl. festés, sütés, gyurmázás. Minden nap azonos ritmusban zajlik. A gyerekek
pár hét elteltével pontosan tudják,
hogy milyen tevékenység következik, és hogyan készüljenek fel
rá. Utasítások nélkül tudják, hogy
mikor kell rendet rakni, kezet
mosni, vagy éppen kötényt kötni. A gyerekek nyugalmat lelnek a
ritmikusságban, ami biztonságot
ad számukra.

Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Kalkuttai Szent Teréz Tagóvoda
A 2019. szeptember 1-jén két csoporttal indult óvodánk Paks központjában található. A műemlékvédelem alatt álló patinás épület
az elmúlt évben teljesen megújult,
a régi stíluselemeket meghagyva, Paks jellegzetességeit kiemelve, modern belső terek várják a
hozzánk csatlakozó gyermekeket. Az óvoda felszereltsége kiváló, az eszközállomány segítségével minden irányú fejlesztés biztosított. A gondosan megtervezett
udvar mozgásfejlesztő eszközei
esztétikusak, fejlesztő hatásúak,
melyek aktív mozgásra késztetik
a gyermekeket. A tornaterem is
jól felszerelt, biztosított a mindennapi frissítő mozgás, a heti mozgásos foglalkozás. Intézményünkben arra köteleztük el magunkat,
hogy a keresztény nevelést biztosítva a gyermekek személyiségje-
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gyeit minél hatékonyabban bontakoztassuk ki. Célunk, hogy
minden kisgyermek megkapja a
fejlődéséhez szükséges segítséget

tehetségének feltárásához, hátrányának leküzdéséhez. 2020 szeptemberétől körzethatár nélkül,
kis, középső és vegyes csoportba

várjuk a gyermekeket. Amit kínálunk: szeretetteljes, sokféle élménnyel tarkított, kiegyensúlyozott mindennapok, játékos hitre
nevelés, mozgásfejlesztés, alapozó
terápia, néptánc, kézműves, drámajáték foglalkozás, logopédia,
fejlesztő foglalkozás. Nyílt napjaink: Óvodai tájékoztató szülőknek 2020. március 31-én 16.30kor, Óvodába hívogató játékos
ismerkedő április 16-án 15.30tól 17 óráig. Helyszín: Paks, Kossuth L. u. 2., parkolási lehetőség:
Paks, Kossuth L. u. 6. A beiratkozás időpontja: 2020. április 2021-én 8-tól 16 óráig. Az óvoda
telefonszáma: 06-30/481-77-25.
Fenntartónk a Magyar Katolikus
Egyház, Pécsi Egyházmegye. Az
intézmény igazgatója Koósz Roland, a tagóvoda vezetője Heszné
Rauth Ildikó.

Fotók: Babai István

Fotó: az óvoda felvétele

