
 

Tisztelt Szülő! 

 

 

A családok életében a legjelentősebb események egyike, amikor a gyermeke óvodába lép.  

Közel három éves korukig az apróságok többsége a családi nevelés keretein belül növekedik, fejlődik testiekben és lelkiekben 
egyaránt. A család tagjait ismeri igazán, velük van kapcsolata, tőlük tanulja mindazt, amit közel három éves koráig elér. A családi 
nevelés kiegészül az óvodai neveléssel. A gyermek ezután óvodában tölti ideje nagy részét, ahol egy gyermekközösségben kell 

megtalálnia a maga helyét, barátokra, társakra találni. Ebben az időszakban azonban már nincs egyedül. Segítséget, 
közreműködést kap az óvodában szakmai felkészültséggel rendelkező pedagógusoktól, akik partnerei kívánnak lenni a 
teljes óvodai nevelési szakaszban, akik figyelembe veszik kívánságaikat, igényeiket, s készek tanácsokat adni a családi 
nevelésben jelentkező gyakori problémákra is. 

Mi az alapcélja óvodánknak? 
 

 az alapvető óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciók ellátása mellett a keresztyén értékekre, a református 
szellemiségre alapozva, szeretetteljes légkörben boldog, kiegyensúlyozott gyermekeket nevelni, 

 megteremteni a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételeit, 
 

A folyamatokban kiemelt szerepet kap a játék, mint a legfontosabb életkori tevékenység, a hagyományőrzés, a hitoktatás, az 
olvasóvá nevelés és tehetséggondozás.  
Óvodánkban működő tehetséggondozó műhelyekben a nagycsoportos tehetségígéretek kapnak külön fejlesztést. 

 
Jelenleg működő tehetségműhelyeink: 

 Zene – Bona Tanoda (zenei területen ígéretes adottságokkal rendelkező gyermekek számára) 

 Mocorgó (a mozgás és énekes játékok területén ígéretes adottságokkal rendelkező gyermekek számára) 

 Robi-Ovi -Robotika (játékos ismerkedés az informatikával  a terület iránt érdeklődő gyermekek számára) 

 Varázsláda (mesék, versek és dramatikus játékok segítségével a mese megszerettetése) 

 Ovi Angol – nyelvi foglalkozás (játékos ismerkedés az angol nyelvvel) 

 Suli-Móka foglalkozás (játékos ismerkedés az iskola világával) 
 

Kínálatunk megvalósításának legfontosabb garanciái: 

 a jól képzett, tapasztalt óvodapedagógusok, dajkák, 

 kívül-belül felújított, kibővített óvodaépület – 3 csoportos óvoda, csoportonként külön mosdó, öltöző, 

 a testnevelés foglalkozásokhoz saját tornaterem,  

 a tágas, virágos, árnyas udvar, és a gyakorlókert. 

 Kresz-park 
 

Óvodanyitogató foglalkozásaink:  

 2021. január 21. 

 2021. január 28. 

 2021. február 11. 

 2021.február 18. 
 

Jelentkezni a mellékelt lapon lehet az óvodában (Petőfi u. 33.), vagy az iskola titkárságán (Bethlen G. u. 1.) 
 
Törökszentmiklós, 2020. november 25. 
 

Virágné Katona Zsuzsanna       Pappné Tóth Ilona 
                       igazgató           mb.  óvodavezető 


