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MOZGOLÓDA ÓVODA
“Apró Lurkók Mozgolódva Cseperednek”

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!
A Mozgolóda Óvoda 1977- ben épült egyszintes épület. Hosszú, napfényt l
világos folyosójáról nyílnak az öltöz k, melyekb l a csoportszobákba
érkezünk. (Kép 1.2.3.)

Újbuda
környezettudatos
óvodája program
tagja

Csoportonként két óvodapedagógus és egy dajka, valamint 3 csoportonként
egy pedagógiai asszisztens igyekeznek kiegyensúlyozott, családias környezetet
biztosítani. Gyógypedagógus és pszichológus szintén rendelkezésre áll,
szükség szerint külső utazó szakemberek is segítik a gyermekek fejlesztését.
A tornatermet, a különféle kézműves- és fejlesztőszobákat a gyermekek
szervezetten látogathatják a délelőtti/délutáni tevékenységek keretében.
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Mozgásfejlesztés
Szakmai
Centrum tagja

Az otthonos,
szeretetteljes,
biztonságos környezet,
biztosítja a szabad játék
örömét!
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Csoportszobáinkról:
1. Kotyogó Totyogók🐥
2. Nyúlelőző Teknőcök🐢
3. Daloló Kiscinkék🐦
4. Száguldó Katicák🐞
5. Tányértalpas Mackónép🐻
6. Ugrándozó Mókusok🐿
7. Ugri-bugri Nyulacskák🐰
8. Szorgos-dolgos Méhecskék🐝
9. Tüskéshátú Sünikék🦔

Csoportszobáink tágasak és világosak, teljeskörűen felújítottak (beépített bútorok, új nyílászárók és
plafonventillátorok…stb.). Berendezésük a tevékenységközpontok kialakításával történt, illetve a
mozgalmasabb és a csendesebb tevékenységek színtereit elkülönítettük. A játékformák iránti igények
alakulását követi a terek nagysága. A mobilizálható bútorokkal a tér könnyen variálható.
A játékszerek elhelyezésénél arra törekedtünk, hogy a gyermekek számára elérhet ek legyenek,
elhelyezésük állandó legyen. Lehet séget biztosítunk a nagyobb helyet elfoglaló alkotásnak, hogy több
napig a helyszínen maradhasson, hogy a gyermekek ott folytathassák a játékot, ahol abbahagyták.
A tárgyak, játékok kiválasztásánál alapfeltétel a biztonságos, egészséges, esztétikus környezet
megteremtése a gyermekek, a munkatársak, a szül k számára egyaránt. Eszközeinket folyamatosan
b vítjük, az elavultakat cseréljük.
A csoportszobákba járó gyermekek megtalálják az életkoruknak és az érdeklődésüknek megfelelő
játéktevékenységet. Az összes játékforma (gyakorlójáték, szerepjáték, konstruálás…stb.) lehetősége
biztosított. A játékban való részvétel az önkéntességen alapszik, mindenki kedve és érdeklődése
szerint választhatja meg a játék idejét és tartalmát.
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:
“Az otthonos környezet, a szeretetteljes, érzelmi biztonságot sugárzó
légkör biztosítja az önkéntelen, szabad játék örömét. Ez a légkör teszi
lehetővé, hogy egészséges, jó kapcsolatteremt képességgel
rendelkez , természetszeret és véd , környezettudatos gyermekeket
neveljünk.”
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Udvarunk:
Minden csoportszoba terasszal csatlakozik az udvarhoz. A jól felszerelt udvarrészek
egymás mellett, de nem elkerítve helyezkednek el. Három óvodai csoport használ
egy udvarrészt és a hozzátartozó játékokat. A zárt, hatalmas fákkal védett kertünkben,
rengeteg játszó- és mászóegység van, alatta biztonságos gumitéglával. Homokozó
és egyéb fejlesztő játék is biztosítja a gyermekek játék- és mozgásigényét a
szabadban eltöltött id ben. Egy m füves ovi focipálya is rendelkezésünkre áll.
Zajmentes, nyugodt
környezet a
házaknak és fáknak
köszönhetően.

Bekerített focipályánk
(Bozsik program által),
gumitégla a mászókáink
alatt.

Három csoport
által használt
udvarrész.
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A Mozgolóda Óvoda udvarán színes táblák és jelzések
segítik a növények és a madarak azonosítását és
megismerését.
A környezettudatosság jegyében hoztuk létre a Boróka
Manó kuckóját (ahol egy manó hívja fel a gyelmet a
különböz környezetünket megismer -kutató
feladatokra).
Óvodánk idén elnyerte a Zöld Óvoda címet.

Közös tereink:

Tornatermünket heti
rendszerességgel
használják a csoportok,
gazdag eszköztárunkkal.

A Fészek ad helyet a
logopédiai
foglalkozásoknak és az
ügyeleti csoportnak.
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Kotyogó Totyogók🐥

A csoportszobákban a megszokott játékok mellett
számos tornatermi és mozgásfejlesztésre
alkalmas eszköz is van.
Jó elhelyezkedésük miatt, a x elemek sem
vesznek el a térből, a mozgathatókat pedig igény
szerint tudjuk variálni, így plusz játékokat kínálunk
gyermekeinknek, a belső terekben is!
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Nyúlelőző Teknőcök🐢

Minden tevékenységnek megfelelő teret tudunk
biztosítani, és hogy ezt minél gyorsabban
valósítsuk meg, könnyen mozgatható, de stabil (!)
berendezési tárgyakat válogattunk össze.
A színes fátyolfüggönyökkel egy mozdulattal
alakíthatunk új tereket.
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Daloló Kiscinkék🐦

Az évszakoknak és időszakoknak megfelelő idény
dekor ci k mellett minden csoportnak van
állandó, a csoport nev hez illeszked díszítése is.
Otthonos, h vogat , befogadó, vizu lis
ingerekben gazdag légkört alakítottunk ki!
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Száguldó Katicák🐞

Miért építenek a gyermekek kuckót ott, ahol
tudnak? Mert bizony kuckózni jó!
Biztonságos meleg fészket ad, ahová be lehet
kuporodni akár egy képeskönyvvel vagy egy
kedvenc játékkal.
Galériáink kialakításával erre is gondoltunk!
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Tányértalpas Mackónép🐻

A gyermekek kreatív vágyainak kielégítésére is
nagy hangsúlyt fektetünk.
Különböző vizuális eszközöket és anyagokat
biztosítunk nekik a csoportokban megtalálható
alkotósarkokban, amit szinte az egész nap
folyamán birtokba vehetnek!
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Ugrándozó Mókusok🐿

Bizonyított tény, hogy a színes virágos dekorációk
energiát adnak és
fokozzák az alkotókedvet
gyermekeknél és dolgozóknál egyaránt.
Éppen ezért igyekeztünk mi is minél színesebb,
vidámabb díszítést választani a napfényes, világos
csoportszobáinkba. Szerintünk sikerült!
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Ugri-bugri Nyulacskák🐰

Minden csoportban nagy teret kap a hatalmas
játszószőnyeg, ahol kötetlen konstruktív
játéklehetőség nyílik a gyermekek számára.
Azonban nem csak a szabadjáték során tölt be
központi szerepet, hanem az óvodapedagógus
által irányított tevékenységek alatt is!
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Szorgos-dolgos Méhecskék🐝

A csoportok gazdag tárgyi feltételei adottak a
nyugodt játékhoz.
Az játékeszközök elrendezésénél gyeltünk az
életkorból és érdeklődésből adódó
különbségekre, és ennek megfelelően helyeztük
el ezeket.
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Tüskéshátú Sünikék🦔

A csoportszobák tele vannak olyan eszközökkel,
amelyek tapasztalatszerzési lehetőségekkel
bírnak, megfelelnek a gyermekek egyéni
érdeklődésének.
A termekben tevékenységsarkokat,
munkasarkokat alakítottunk ki, amelyekben folyik
a játék és a játékba integrált tanulás.
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