
Bemutatkozónk: 
Sajnos a jelen helyzetben korlátozottak a lehetőségeink, ezért 

próbáltunk kedveskedni Önöknek bemutatkozó virtuális sétánkkal, 
hogy könnyebb legyen döntést hozniuk. Tekintsék meg belülről is 

óvodánkat és engedjék, hogy beinvitáljuk Önöket! 

Óvodánk 1976-ban épült. Kétszintes épületünkben 6 csoportszoba, tornaszoba, 
valamint kézműves szoba is található. Óvodánkban a nevelőmunka eredményessége 
érdekében csoportonként két óvodapedagógus és egy dajka, valamint a 
nevelőmunkát segítő dolgozók igyekszenek nyugodt, családias környezetet 
biztosítani a gyermekek számára. 

Gyógypedagógus, mozgásfejlesztő és pszichológus szintén rendelkezésre áll, 
szükség szerint külső utazó szakemberek is segítik a gyermekek fejlesztését. 
Logopédiai foglalkoztató, fejlesztőszoba teremt lehetőséget a gyermekek külön 
foglalkoztatására, képességeik fejlesztésére. 

Óvodánknak tágas, gondozott játszóudvara van, ahol sokféle játék várja az 
óvodásokat. Célunk, hogy olyan körülményeket teremtsünk, amelyek között a 
gyermekek kipróbálhatják ügyességüket, adottságaikat. Hatalmas, zöld területű 
udvarunkon a csoportok saját homokozóval és játszóterülettel rendelkeznek. 

Csoportjaink várható összetétele a gyermekek életkora szerint: három osztatlan 
(vegyes) csoport, ahol két és három korosztályt nevelünk együtt, valamint három 
életkor szerint osztott (tiszta csoport) is. Csoportszobáink tágasak, világosak és jól 
felszereltek. 
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Újbuda 
környezettudatos 
óvodája program 
tagja 

Mozgásfejlesztés 
Szakmai 
Centrum tagja 

Az otthonos, 
szeretetteljes, 

biztonságos 
környezet, 

biztosítja a szabad 
játék örömét!

A környezettudatosság jegyében 
hoztuk létre a Boróka Manó 

kuckóját (ahol egy manó hívja fel a 
figyelmet a különböző 

környezetünket megismerő-kutató 
feladatokra).



Csoportszobáinkról: 

1. Süni csoport 🦔  

2. Maci csoport 🧸  

3. Nyuszi csoport 🐇  

4. Méhecske csoport 🐝  

5. Bari csoport 🐑  

6. Katica csoport 🐞  

Csoportszobáink barátságosak, vidám hangulatúak, melyben a meleg színek dominálnak. A csoportszobák 
dekorációja mindig az adott évszakot tükrözi. A berendezés és a bútorok az óvodás korú gyermekek életkori 
sajátosságaihoz igazodnak; méretükben, kialakításukban komfortérzetüket szolgálják. Sokféle játékeszköz áll a 
gyermekek rendelkezésére, melyben mindhárom korosztály megtalálja az életkorához és érdeklődéséhez közel 
állót. 
Csoportszobáink tágasak és világosak, teljeskörűen felújítottak. Berendezésük a különböző tevékenységek 
színtereinek figyelembe vételével történt, a mozgalmasabb és a csendesebb tevékenységek helyszíneit 
elkülönítettük. A mobilizálható bútorokkal a tér könnyen variálható. 
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Az intézmény Pedagógiai Programja őrzi a magyar óvodai nevelés értékeit, 
és tovább gazdagítja innovatív pedagógia ötletekkel. A napi 

tevékenységekben a mozgásnak és az egészséges életmódra nevelésnek 
kiemelt szerepe van: 

„Nevelési gyakorlatunk lehetőséget ad a gyermekek számára eltérő 
szükségleteik kielégítésére, hiányzó szokásaik kialakítására, személyiségük 
fejlesztésére. A felnövekvő nemzedék sikeressége érdekében alakítjuk 
azokat az alapvető tulajdonságokat, amelyek nélkülözhetetlenek lesznek 
további életükben.„



Udvarunk: 

Az épülethez tágas, füves udvar tartozik fákkal, bokrokkal, díszcserjékkel. Az óvoda udvara 
változatos felületű: füves, kövezett, betonozott és bitumenes rész várja a gyermekeket. Napos és 
árnyas részek váltakoznak egymással. Hatalmas zöld területű udvarunkon a csoportok saját 
homokozóval és játszóterülettel rendelkeznek. Az udvar területe öt részre van felosztva, az 
udvarrészek egymás mellet, de nem elkerítve helyezkednek el. Az épület előtt 3 udvarrész 
található, amelyet négy csoport használ, az épület mögött pedig két udvarrész került kialakításra. 
Két csoportszoba terasszal kapcsolódik az udvarhoz. 
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Közös tereink: 
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Tornaszobánkat heti rendszerességgel használjuk.

A gyermekek egyéni fejlesztéseit a szakemberek a fejlesztő és logopédia szobában végzik.



🦔🦔  🦔🦔  🦔🦔  🦔🦔  🦔🦔  🦔🦔  🦔🦔  🦔🦔  🦔🦔  🦔🦔  🦔  
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A Süni csoport a Lurkó Óvoda földszintjén helyezkedik el. Szeretetteli, biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag 
tevékeny óvodai életet kívánunk biztosítani a ránk bízott gyermekeknek. A szükségletek kielégítésével 
biztosítjuk a gyermekek egészséges fejlődését. Fontosnak tartjuk a gyermekek testi komfortérzetének, 
egészséges életmódjának, egészségvédő szokásainak kialakítását, támogatva a családi nevelést. Fontos 
számunkra, hogy a Süni csoportban járó minden kisgyermek saját egyéni fejlődésük ütemének megfelelő 
elvárásokkal, sikerélményekkel gazdagodva erősödjön, fejlődjön, készüljön az iskolára. Gyermekeinkből boldog, 
kiegyensúlyozott, talpraesett sikeres felnőtteket szeretnénk nevelni. A kisgyermekek fejlesztését célzó 
tevékenység formáink nagyrészt egy-egy nagyobb téma feldolgozását segíti. A fő ciklusokat az évszakok közé 
csoportosítjuk, és ezen belül az adott időszakra jellemző téma sokrétű feldolgozása cél. Ehhez kapcsolódnak a 
mesék, versek, énekes játékok, a környezet ismerettel kapcsolatos tevékenységek, kézimunkák, barkácsolások és 
matematikai játékok. Teret biztosítunk a gyerekek önálló próbálkozásainak, felfedezéseinek alkotó 
tevékenységeinek, spontán tapasztalatszerzéseinek. Minden nap mesélünk, ez különösen kiemelt terület 
számunkra. Egy-egy mesét hosszabb ideig és többféle módon feldolgozunk, a gyermekek nagy örömére és nem 
utolsó sorban késségeik fejlesztését játékosan fejlesztve. Minden lehetőséget kihasználunk a mozgásos 
tevékenységek kihasználására a tornatermi foglalkozásokon túl, udvari játék, séták, kirándulás.

Süni csoport 🦔



🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸  
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Maci csoport 🧸

Maci csoportunk a Lurkó Óvoda földszintjén található. Vegyes csoportunkban a nagyok gondoskodó, kedves, 
türelmes segítségével a kicsik is hamar otthonosan érzik magukat. Minden kisgyermek a saját fejlettségi fokáról 
egyéni tempójában fejlődik, a velük együtt alkotott szabályok, tevékennyé, önállóvá teszi őket. Igyekszünk a 
szabadban minél több időt tölteni, sokat mozogni. Kiemelten fontosnak tartjuk a játékos, utánzó mozgását 
történő mindennapos testnevelést. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, a környezettudatos 
szemléletformálást, az érzelmi, anyanyelvi nevelést, a mozgás, a finommozgás és értelmi képességek 
fejlesztését. Gyermekeink harmonikus fejlődéséhez, egyéni képességeik kibontakoztatásához megfelelő, 
barátságos környezetet igyekszünk biztosítani.



🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇  
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Nyuszi csoport 🐇

Csoportunk, a Nyuszi csoport a Lurkó Óvoda egyik emeleti, tágas, napfényes csoportszobájában található. Azt 
valljuk, hogy az őszinteség, a szeretet és a humor mindenre gyógyír. Így élünk és erre neveljük óvodásainkat is. 
Nap, mint nap igyekszünk változatos játéktevékenységeket kínálni a gyerekeknek, hogy mindenki megtalálja a 
számára kedves, tartalmas időtöltést. Hiszünk a MOZGÁS fejlődést támogató, lélekemelő hatásában, ezért több 
mozgásfejlesztő eszköz is elérhető a gyerekek számára egész nap (csepphinta, bilibo, csőkukac, kiscsúszda…). 
Sokat mesélünk, verselünk, énekelünk, mert a kis ovisokhoz az érzékszerveiken keresztül jut el a sok információ 
a Nagyvilágról. A megtapasztalás szintén pótolhatatlan a tanulási folyamatban, ezért szeretünk mindent 
közvetlenül megfigyelni, kipróbálni, kísérletezni. Bevállalósak vagyunk! Hogy a kis kezek is fejlődjenek, a 
rajzasztaloknál folyamatosan folyik a „munka”. Szeretünk sokféle technikát, anyagot, eszközt kipróbálni. 
Többek között festettünk már üveggolyóval, villával, ragasztottunk nyuszit színes gombokból, dolgoztunk 
papírgurigából. Ilyen vidám élet folyik nálunk!



🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝  
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Méhecske csoport 🐝

A Méhecske csoport a Lurkó Óvoda emeletén helyezkedik el. A Zümi csoportban meghitt, szeretetteljes 
légkörben éljük mindennapjainkat. A csoportot két óvodapedagógus irányítja, dajka és pedagógiai asszisztens 
segítségével. Számunkra nagyon fontos a pozitív megerősítés, dicséret, az ölelés és a simogatás. Igyekszünk 
minél több időt és teret biztosítani a gyermekeknek a szabad játékra. Nagyon meghitt, barátságos a 
csoportszobánk kialakítása és berendezése, ami számos lehetőséget ad a gyermekeknek a játékban való 
elmélyülésre. A galéria és a hangulatos mesesarok különösen kedvelt a kis zümikék körében. Nap, mint nap 
játékos keretek között változatos tevékenységeket kínálunk fel a gyermekek számára annak érdekében, hogy 
bővüljenek ismereteik és minél több dologról tapasztalat szerezhessenek. Nagy hangsúlyt fektetünk a zenei 
nevelésre, a mesélésre és a mindennapi vizuális tevékenykedésre, aminek keretein belül igyekszünk minél több 
változatos technikát megismertetni a gyermekekkel. A jó hangulat megteremtése mellett célunk, hogy a 
csoportba járó gyermekek kiegyensúlyozott, egyéniségüket megőrző kisiskolásokká váljanak.



🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑  
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Bari csoport 🐑
A Lurkó Óvoda emeleti részén található a Bari csoport. Vegyes életkorú csemetéi családias légkörben tölthetik 
mindennapjaikat. A nagyok mindenben segítik, gyámolítják a kisebbeket, átörökítik játékkultúrájukat. 
Tudásukkal, önállóságukkal, jó példájukkal inspirálják a többieket. Fontosnak tartjuk a tolerancia, a 
szeretetteljes, elfogadó attitűd átadását már a kezdetektől. Lehetőséget biztosítunk a szabad önkifejezésre 
táncban, mesében – versben, vagy alkotó tevékenységben. Beszélgetőkörben vitatjuk meg a felmerülő 
konfliktusokat, és közösen választjuk ki a projektünk lépéseit. Mindennapjainkat átszövik a népi kultúra elmei – 
természetes anyagokból kézműveskedünk, gyakran ringatjuk álomba kicsinyeinket moldvai csángó népdalokkal. 
Szeretjük a népi játékokat, a néptáncot, melynek megalapozásához tulipános eszköztárat használunk az „Így tedd 
rá” módszerrel. A csoportszobában is biztosítjuk a változatos mozgáslehetőséget – pl. lépegetők, bilibó, 
trambulin áll a gyermekek rendelkezésére. Szeretünk kirándulni, lehetőségeink szerint sok szabadtéri/kulturális 
programot szervezünk, melybe a kicsiket is bevonjuk. Madárbarát udvarunkon figyeljük fészkelő madarainkat, 
gondoskodunk róluk etetők, itatók, odúk kihelyezésével, és szépítjük a kiskertünket.



🐞🐞🐞  🐞🐞🐞  🐞🐞🐞  🐞🐞🐞  🐞🐞🐞  🐞🐞🐞  🐞🐞🐞   
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Katica csoport 🐞
Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy Katica csoport, amely a Lurkó Óvoda emeletén található. Érzelmi 
nevelésünkben fontos szerepe van a szeretet, a megértés gyakorlásának, az egymáshoz való alkalmazkodás 
fontosságának, melyek elősegítik feladattudatuk, helytállásuk, kitartásuk, türelmük fejlesztését. Azt gondoljuk, 
hogy az öröm, a boldogság, a jóllét és a jó érzés elengedhetetlen az óvodákban, hiszen a humor és a vidámság 
fűszere kell, hogy legyen a pedagógiai munkánknak a mindennapi életünkben. A kis apró nép mindennapjait két 
óvodapedagógus, egy pedagógiai asszisztens és egy dajka néni tervezi, szervezi. A gyerekek igényeit és életkori 
sajátosságait figyelembe véve olyan játékeszközökkel sikerült felszerelnünk a csoportszobánkat, ahol mindenki 
megtalálhatja a számításának és aktuális kedvének megfelelő játékokat. A galéria kedvelt színtere a szabad 
játéknak, ahol változatos és tartalmas szerepjátékokat játszhatnak. Mindennapjainkban fontos szerepet kapnak az 
élmény- és tapasztalatszerző kirándulások, séták, illetve a folyamatos és alkalomszerű gyűjtőmunkák. 
Alapelvként valljuk, hogy „a gyermek tevékenység és tapasztalás közben fejlődik a leghatékonyabban”. A 
nevelőmunkánk során első lépésként a gyermekek alapos megismerésére törekszünk, így kiemelt feladatunknak 
tekintjük az egyéni különbségek feltárását, az eltérések ismeretében a személyiség differenciált fejlesztését. 
Célunk, minden gyermek egyéni szükségleteinek kielégítése, az egyéni bánásmód alkalmazásával.
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