
Gárdonyi Géza utcai óvoda 

 

A Gárdonyi Géza utcai 

óvodánk 2017 januárjában 

négy csoporttal nyitotta meg 

kapuit, mára azonban hat 

csoportos óvodává bővültünk. 

Korosztályt tekintve általában 

elmondható, hogy vegyes 

csoportjaink vannak.  

Mind a hat csoportszoba esztétikus, színes és korszerűen kialakított. A gyerekek 

önfeledt napi tevékenységeihez kellő mennyiségű és minőségi játékot tudunk 

biztosítani. Minden csoportszobához saját mosdó és öltöző áll rendelkezésre. 

Tornatermünket minden 

délelőtt egy-egy óvodai 

csoport használja, ezen 

kívül színházi és 

bábelőadások helyszíne is. 

A délutáni órákban számos 

mozgásos szakkörök, 

fejlesztések zajlanak itt 

(foci, néptánc, judo, 

mesetánc, alapozó terápia). 

Ezen kívül óvodánkban 

sakk és hittan oktatáson 

való részvételre van 

lehetőség.  

Rendelkezik óvodánk egy nagy 

aulával, amit közösségi térként is 

használunk. Itt rendezzük meg a 

most már hagyománnyá vált 

karácsonyi ünnepséget (közösen 

állított karácsonyfával és a gyerekek 

által készített mézeskalácsokkal), itt 

tartjuk a kézműves- és 

játékvásárunkat, valamint projektnap 

lebonyolítására is megfelelő helyszín.   



Udvarunk három részre tagolódik, részben gumitéglás, részben aszfaltos illetve 

fűvel fedett. Az udvart -mivel más-más mozgástevékenységekre ad lehetőséget- 

heti „forgó” rendszerben használják a gyerekek.   

 

 

A kollégákkal közösen fontosnak tartjuk a közösségépítést, ezért évek óta május 

környékén kirándulni megy mind a hat csoportunk egy-egy közeli helyre. 

Jártunk már a gyerekekkel a Szigethalmi és a Budakeszi Vadasparkban is. 

Mivel óvodánk a város szívében helyezkedik el, így a központban sok célirányos 

sétára van lehetőségünk a gyerekekkel, ahol testközelből szerezhetnek 

tapasztalatot pl. háziállatokról, ellátogathatunk és vásárolhatunk zöldséget, 

gyümölcsöt a boltban vagy akár autószerelő műhelybe kaphatunk bepillantást. 



Óvodapedagógusaink aktívan vannak jelen a városi rendezvényeken –Márton-

nap, Mikulás ház, Tavaszköszöntő, Gyereknap- ahol kézműves és egyéb 

tevékenységgel járulnak hozzá a gyerekek tartalmas időtöltéséhez. Nagyobb 

gyerekeinkkel fellépünk a Szt.Gellért héten, Adventi gyertyagyújtáskor és a 

Szeretetotthonba is ellátogatunk velük kis műsorunkkal. 

A szülőkkel igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani melynek egyik eleme a 

gyerekekről történő rendszeres kommunikáció, a fent említett közösségi 

programok illetve csoportonként választott egy-egy szülők és gyermekek 

részvételével szervezett kötetlen program. 

A Diósdi Óvodásokért Alapítvány folyamatosan támogatja 

óvodánkat: játékeszközök, udvari játékok vásárlásával, pedagógiai 

munkához szükséges eszközök beszerzésével és pályázaton nyert 

kirándulási lehetőséggel is. Ennek az alapítványnak működését 

biztosítja minden évben a szülők adománya: adó 1%-ának 

felajánlása, egyéni szülői befizetések csoportok, épületek részére, 

Adventi és a Játékvásáron befizetett összegek.  

 


