
Volt egyszer egy földkupac.  

Ez a földkupac elkezdett izegni-mozogni, mintha mancsa lenne.  

És bizony nemcsak mancsa volt, hanem orra is.  

Nahát, hisz ez a vakond! 

 

Óvodánk Kisvakond csoportja a 2022/2023-as nevelési évtől is várja 

a már idejáró, és a későbbiek során érkező gyermekeket. Vegyes 

életkorú csoport vagyunk. Napi tevékenységeink során hangsúlyt 

fektetünk arra, hogy óvodánk programjával összhangban a nevelési-tanulási folyamat a 

cselekvő tapasztalás útján történjen meg. Minden Kisvakondunkat segítjük abban, hogy 

amikor elhagyják csoportunkat, olyan készségek, képességek birtokosai legyenek, melyek 

lehetővé teszik a sikeres iskolai életet. Mindennapjaink során az egyetemes emberi 

értékeket közvetítjük, hiszünk abban, hogy azok belsővé válásával a világ értékes, építő 

tagjaivá válnak a nagyvilágba kilépő gyermekeink.  Céljaink között az alábbiak szerepelnek: 

 pozitív énkép kialakítása, 

 megfelelő kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség, nyitottság a világ felé 

  az alkalmazkodás és a kompromisszumok elemeinek elsajátítása 

  szilárd erkölcsi értékek belsővé válása 

  önkontroll és együttműködési készség kialakítása  

  képesség az egyéni döntés hozatalra, 

 egészséges, környezettudatos életmód és világkép kialakítása  

 önazonosságuk megőrzése mellett mások 

gondolkodásának toleráns elfogadása 

Csoportszobánk az átlagosnál tágasabb, játékokkal és oktatási 

eszközökkel is jól felszerelt, melyeket folyamatosan bővítünk, 

mindhárom korcsoport harmonikus fejlődését elősegítve 

ezzel. A berendezés során nemcsak az esztétika, a derűs, 

gyermekközpontú környezet kialakítása, hanem a 

praktikusság is vezérelt. Létrehoztunk nagyobb közösségi 

tereket, de csoportszobánk megfelelő tagolásával 

lehetőséget adunk Kisvakondjainknak az elvonulásra, egyéni és 

kis játszócsoportokban történő tevékenykedésre is. Saját 

gyermeköltözővel is rendelkezünk, ahol mindenkinek külön, 

egyéni hely áll rendelkezésére, hogy ruháját, táskáját 

kényelmesen, biztonsággal elhelyezhesse.  

Napi rendszerességgel szervezünk különböző 

tevékenységeket, melyek az egész közösséget érintik, de 

emellett helyt adunk az egyéni fejlődésnek is, a 

felzárkóztatásnak, és a tehetséggondozásnak is, valamint gyermekeink egyéni fejlődését 

figyelembe véve a korcsoportok közötti átjárhatóságot is biztosítjuk.  (külső világ tevékeny 

megismerése, matematika, mese, vers, mozgás, zenei nevelés, kézművesség). 



A hozzánk járó gyermekekkel és a felnőttekkel is törekszünk a jó partnerkapcsolat 

kiépítésére, melynek alapja a kölcsönös bizalom és nyitottság. Ez nagy mértékben elősegíti 

gyermekeink megismerését, sikeres nevelését és oktatását. Kölcsönösen tanulunk 

egymástól, figyelembe véve a már megszerzett tapasztalatokat, egymásnak új dolgokat 

mutatva. A kapcsolat személyes és online módon is, napi rendszerességgel történik.  

Nevelőmunkánk lényege a személyiség sokoldalú fejlesztése, melyhez pozitív közeget 

biztosítunk idejáró gyermekeink számára.   

 

"Engem ne emeljen a magasba senki, 

Ha nem tud addig tartani, 

Míg tényleg megnövök, 

Guggoljon ide mellém, 

Ha nem csak hallani, 

De érteni akar, 

Hogy közel legyen 

A szívdobogásunk." 

(Bírtalan Ferenc: Míg megnövök) 

 

 


