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Bemutatkozónk: 

Sajnos a jelen helyzetben korlátozottak a lehetőségeink, ezért 

próbáltunk kedveskedni Önöknek ezzel a fényképes 

bemutatkozással. 

 
A Cseperedő Óvoda Budapest XI. kerületében, jól megközelíthető helyen, családias 

környezetben várja a gyermekeket. Óvodánk öt csoportos, 127 férőhelyes. Három 

osztott (különböző korcsoportú: kis, középső és nagy) és két vegyes csoportunk van. 

A csoportválasztásnál lehetőség szerint figyelembe vesszük a szülők kéréseit. 

Nevelési programunkban fontos szerepet tölt be a gyermekek egészséges életmódra 

nevelése, a testi-lelki egészség megőrzése és a környezet védelme. A hagyományos 

ünnepeken kívül a természet megóvásával, védésével kapcsolatos jeles napok is 

tartalmasabbá teszik az óvodai életet. Ilyenkor versenyjátékokkal, fák, virágok 

ültetésével, kirándulások szervezésével fejlesztjük a gyermekek környezetbarát 

szemléletét. 

A mozgás, az edzettség, a szabad levegőn való tartózkodás megszerettetésében, 

környezetünk fokozottabb védelmében a családokkal kölcsönös együttműködésre 

törekszünk. Mindezeket segíti közkedvelt közös játékunk – amelybe a szülők is 

aktívan bekapcsolódnak – a környezetvédő Boróka Manó, aki játékos feladatokon 

keresztül ismerteti és szeretteti megy a gyermekekkel a környezetünket. 

Rendszeresen szervezünk kulturális programokat is amelyek fejlesztik a gyermekek 

személyiségét, anyanyelvét és viselkedés-kultúráját. 

A kerületi szakszolgálat logopédusa, gyógytestnevelője, gyógypedagógusa és pszichológusa segíti a gyermekek 

fejlesztését. 

Az óvodánk szépítésében, játékeszközeink fejlesztésében, és az óvodapedagógusaink továbbképzéseiben nagy 

szerepet tölt be alapítványunk, a „Cseperedjünk Egészségesen Alap” támogatása. 

Példamutató nevelői magatartással kívánjuk céljainkat megvalósítani. 

Alapelveink: 

Az óvodáskorú gyermek alapszükséglete a játék, mert ezen keresztül tapasztal, ismerkedik a világgal és 

önmagával, így fejlődik a legjobban. Ezért kell minél több időt, helyet, alkalmat és lehetőséget biztosítanunk az 

elmélyült játékra. 

Arra törekszünk, hogy kiegyensúlyozott, értelem-gazdag, környezetéhez ragaszkodó – azt megvédő –, 

érdeklődő, jó tanulási képességekkel rendelkező, boldog gyermekeket küldjünk iskolába, akik sikeresen kezdik 

meg tanulmányikat. 

Szeretettel várjuk, a hozzánk jelentkező gyermekeket! 

DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 2022 

CSEPEREDŐ ÓVODA 
“Apró Lurkók Mozgolódva Cseperednek” 
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Az intézmény Pedagógiai Programja őrzi az 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 kapcsolatteremtő képességgel rendelkező, 

természetszerető és védő, környezettudatos gyermekeket neveljünk.” 

DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 2022. 
 

 

Csoportszobáinkról: 

1. Piros csoport  

2. Kék csoport     

3. Zöld csoport     

4. Sárga csoport  

5. Lila csoport  
 

 

 

 

 

Tágas napfényes csoportszobáink alkalmasak a különböző tevékenységek kialakítására. Jól felszerelt 

tornatermünk mindennapi használatra lehetőséget biztosít a gyermekek mozgásigényének 

kielégítésére, és ezáltal más nevelési területek fejlesztésére is. 
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Udvarunk: 
 

Udvarunk nagy alapterületű, sok fával és bokorral. A kertünk elrendezése gazdag 

játék és mozgáslehetőséget nyújt a gyermekek számára. A zárt, hatalmas fákkal 

védett területünket, mászókák, csúszdák, hinták színesítik. Homokozó és egyéb 

fejlesztő játék (bicikli, motor) is biztosítja a gyermekek játék- és mozgásigényét a 

szabadban eltöltött időben. 
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Közös tereink: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Cseperedő Óvoda a Mozgásfejlesztés Szakmai 

Centrum Óvodájaként kiemelt fontosságúnak tartja 

a mindennapos játékos mozgás és az egészséges 

életmód megalapozását, megszerettetését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztő szobáinkban logopédusunknak,  

pszichológusunknak és gyógypedagógusainknak 

lehetősége van a sajátos nevelési igényű, 

valamint a beilleszkedési és magatartási 

nehézségekkel küzdő gyerekek fejlődésének 

elősegítésére. 

 
A szabad levegőn való tartózkodás valamint a környezetbarát és 

környezetkímélő szemléletmód megalapozása miatt alakítottuk ki 

a Cseperedő Ligetet. 

 
A környezettudatosság jegyében hoztuk létre a Boróka Manó 

programot (ahol a Manó hívja fel a figyelmet a különböző 

környezetünket megismerő-kutató feladatokra). A Cseperedő 

Óvoda madárbarát, és 2017 óta az Örökös Zöld Óvoda cím 

birtokosa. 
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Piros csoport  
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Kék csoport  
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Zöld csoport  
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Sárga csoport  
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Lila csoport  
 

 


