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Óvodánk Pesterzsébet kertvárosi részén helyezkedik el. Közlekedési szempontból jól
megközelíthető, mégis nyugodt zöldövezeti környezetben várjuk a gyermekeket. Hat
gyermekcsoport köré tervezzük a játékokban gazdag óvodai életet, melyből kettő vegyes
életkorú.

Parkosított

udvarokban

állandó

és

mobilizálható

mozgásfejlesztő

játékeszközök állnak a gyermekek rendelkezésére.
A harmonikus és barátságos légkört, az optimális környezeti feltételeket az óvoda
teljes nyitvatartási idejében sokoldalúan képzett óvodapedagógusok, pedagógiai
asszisztensek és szakképzett dajkák alakítják ki.
Óvodai nevelésünket az egészséges életmódra nevelésre építjük, melyben a mozgás és
a játék mellett a lelki egészség gondozása, a mentálhigiéné is kiemelt szerepet kap.
A gyermekek egészséges életmódra nevelésének eszközeit jól felszerelt tornaterem, és
csoportszobák biztosítják. A mesepedagógia, a drámapedagógia és az együttműködő
kommunikáció módszerei hatékonyan támogatják lelki egészség, az érzelmi intelligencia
fejlesztését, segítik a kapcsolatteremtést és a közösségépítést az óvodai csoportokban. A
közös óvodai rendezvényeink, mint a sportnap, mesenap, zenenap is ezek
megvalósulását szolgálják.
Célunk a nyugodt, szeretetteljes légkörben megvalósuló, teljes személyiségfejlesztés a
játék kiemelt szerepének megtartásával, valamint az egyéni képességek fejlesztése,
differenciált nevelés, felzárkóztatás, tehetséggondozás, és a sikeres iskolai
beilleszkedéshez

szükséges

testi-

lelki

érettség

biztosítása,

alakítása.

Nevelőközösségünket a sokoldalúság, a kompetens együttműködés, a kezdeményezőkészség, az egységes nevelésfilozófiára való törekvés jellemzi. Nevelő-fejlesztő
munkánk hagyományokra épülő, ugyanakkor fogékonyak vagyunk az új értékekre és
megpróbálunk megfelelni a mindenkori társadalmi elvárásoknak. Mindezt a családokkal
közösen végezzük. A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló
fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napi- és heti rend biztosítja a feltételeket, melyek a
megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint
a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú
csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg.

A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni
szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség
és az ismétlődések érzelmi biztonságot nyújtanak a gyermekeknek. Napirendünk
folyamatos, rugalmas.
Óvodánk tagja a „Madárbarát kert” programnak, az „Egészségesebb óvodák nemzeti
hálózatának” és a „Mosolygós Óvoda” láncnak, valamint második éve viseljük a
„Boldog Óvoda” címet.
Intézményünk az Oktatási Hivatal által működtetett Budapesti Pedagógiai Oktatási
Központ Bázisintézménye.
Az eszközfejlesztést és a színes programok szervezését a Kerekerdő Óvoda Alapítvány
segíti.
Díjmentes szolgáltatásaink:


Tehetséggondozó műhelyek /zene, mozgás, bábjáték, természetbúvár és vizuális
nevelés területen/,



Szükség

esetén

logopédus

és

fejlesztőpedagógus,

valamint

utazó

gyógypedagógus,


Korcsolyaoktatás, úszásoktatás,



Hitoktatás.

A délutáni időszakban lehetőséget biztosítunk térítés ellenében akrobatikus tánc, alapozó
mozgásfejlesztő torna, labdarúgás, és angol nyelvtanfolyamra.
A kerületi zeneiskolával való együttműködésünknek köszönhetően lehetőség van zenei
előképzőn való részvételre.
Programok:
Játszóház, zenenap, sportnap, ünnepek megtartása, korcsoporttól függően rendszeres
séta, élményszerző kirándulás, színház-, múzeumlátogatás.
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PESTERZSÉBETI KEREKEDŐ ÓVODA – TAGINTÉZMÉNY
BÓBITA TAGÓVODA
Az intézmény neve: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda –Bóbita Tagóvoda
Címe: 1204. Budapest, Kalmár Ilona sétány 1.
Intézményvezető: Varga Ibolya
Tagintézmény-vezető: Kenessey Erika
Tel.: 06-(1) 284-1663

E-mail: bobitaerzsebet@gmail.com
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Óvodánk Pesterzsébet városközpontjában helyezkedik el. Jó levegőjű, forgalmas
utaktól távol eső, zöld területekkel körülvett intézmény. Parkosított, füves udvarainkon
számos fajáték, homokozó, futóbicikli, roller szolgálja a gyermekek szabad mozgását.
Az óvoda épületében 6 tágas, esztétikus csoportszoba és 2 nagyméretű tornatér van.
Csoportjaink osztatlan szerkezetűek, létszámuk átlagosan 23 fő. Nevelőmunkánk
legfontosabb szempontja, hogy óvodásaink szeretetteljes légkörben töltsék
mindennapjaikat, melyet a sokoldalúan képzett óvodapedagógusok és dajkák
biztosítanak.
Az intézmény felszereltsége a sikeres pályázatoknak és az óvodai alapítványnak
köszönhető-en jó színvonalú.
A csoportszobák tágasak, világosak, berendezésük esztétikus. A játékeszközök
megválasztásában kiemelt szempont a célszerűség, a játékba integrált fejlesztési
lehetőség.
Minden csoportszobában vizuális műhelysarok működik, melyet a gyermekek
kedvükre használnak. A speciális minőségi eszközök és a mozgásfejlesztés tárgyi
feltételei a pedagógiai programban megfogalmazott célkitűzések megvalósítását
szolgálják.
Iskolaérett óvodásaink a közeli iskolák zene-, rajz- és drámatagozatain kezdik meg
tanulmányaikat.
Óvodai nevelésünk alapja a „Gyermekvilág Pedagógiai Program”, mely a komplex
esztétikai nevelésre és a kompetencia alapú óvodai programra épül. Ily módon a
mindennapok szakmai munkájában kiemelt figyelmet szentelünk az irodalmi, zenei
és ábrázoló tevékenységeknek.
Óvodánk regisztrált tehetségpont, valamint ötödik éve az Oktatási Hivatal
Bázisintézménye kitüntető címet viseli.
Két csoportunkban „Boldogságprogramot” működtetünk.
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Tehetséggondozó műhelyeinkben heti rendszerességgel külön foglalkozunk a zenei
és manuális téren kiemelkedő képességű gyermekeinkkel.
Mindezek mellett gondot fordítunk az egészséges életmód szokásainak kialakítására, a
természet és a környezet megismertetésére, megszerettetésére és védelmére.
Az eszközfejlesztést és a színes programok szervezését a Pesterzsébeti Bóbita
Óvodáért Alapítvány segíti
A

szülők

aktív

közreműködésére

számítunk

nyitott

programjainkon,

ünnepélyeinken.
Hagyományos óvodai programjaink: Évszakbúcsúztatók / tél, tavasz /, Erzsébet bál,
Mikulás, Farsang, Gyermek-hét programsorozat, évzáró kerti mulattság.
Szolgáltatásaink: Ingyenes úszás és korcsolyaoktatás, hittanoktatás.
Tanfolyamaink:, óvodás foci, angol nyelv oktatás.
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