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Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde 

                    Napsugár tagóvoda 

Óvodánkban 3 csoport működik.  

 

 

 

A 3 csoportos óvodánk egyik nagy előnye a családias légkör.  Az 

előterek és a termek aktuális díszítése barátságos, sokszínű, 

gyermek és felnőtt által készített munkák.  



Udvara tágas, az épület első – hátsó részén 

helyezkedik el EU szabvány szerinti 

játékokkal, homokozókkal.  



A fenntarthatóság elveit figyelembe véve az udvaron lehetőség van 

fűszernövények, virágok ültetésére, mely jó lehetőség a gyermekek 

közvetlen környezetének megismerésére, megfigyelésére, 

cselekedtetésre, gondozásra, ok- okozati összefüggések 

meglátására, környezetvédelmi szempontok megismerésére. 



Óvodánkban vegyes csoportok működnek, az amúgy is családias hangulatot az 

osztatlan csoportösszetételek tovább erősítik. 

Az új gyerekek érkezése előtt a szülőket szülői értekezlet formájában tájékoztatjuk, 

ismertetjük meg az óvodai beszoktatásról, hagyományokról, szokás- 

szabályrendszerről. 

Az óvodakezdés legfontosabb része a beszoktatás folyamata.  Az első néhány 

napban a gyermek a szülővel együtt jöhet be az intézménybe, ahol együttesen 

felfedezhetik az óvodai élet adta lehetőségeket, játékokat; ismerkedhetnek a 

környezettel, dolgozókkal és persze egymással. ( Az új gyerekek fogadása előtt a már 

csoportba járó gyerekeket „ felkészítjük „ az új társak érkezésére.) 

A szülővel történő felfedezés fontos háttere annak, hogy az új környezetben a 

kisgyermek biztonságosan kiigazodjon, és fokozatosan gyakorolhassa a szokásokat, 

szabályokat. Az érzelmi biztonságot adó szülő is ezekben a pillanatokban ismerkedik 

az óvodai élet valóságával ( főleg, ha első gyermekről van szó ), hiszen az 

intézményes nevelés igen összetett. 

A heti rend, napirend, a szokások- szabályok megismerése, valamint az óvodai 

dolgozók empátiás, odafigyelő, személyisége segíti a közösségbe való 

beilleszkedést. 



Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda- család kapcsolata minél szorosabb 

legyen, ennek lehetőségei: napi beszélgetések, fogadóórák, szülői 

értekezletek, közös programok. Sajnos a pandémia miatt a szülőkkel 

együtt tervezett programok elmaradtak. Ezen programok lényege, hogy a 

szülő belelásson, megtapasztalja az óvodai élet területeit a dolgozók 

gyerekekhez való hozzáállását, a gyermek önfeledt játékigényét, 

alkalmazkodását a helyzethez. Nekünk pedagógusoknak lehetőséget ad 

arra, hogy lássuk a gyerek-, szülő kapcsolatot, a családban elfoglalt helyét. 

  

Célunk, hogy az óvodába járó gyermekek és szülők szívesen lépjenek be az 

épületbe, örömmel járjanak óvodába, biztonságos, elfogadó légkörben 

töltsék mindennapjaikat. 

  

Várjuk szeretettel óvodánkba gyermekét! 

Napsugár óvoda dolgozói 



                   

 

                   

Csoportszobák 













Óvodai  

 

 

        életképek 



Kutyás foglalkozás 



Farsangi játékok 





Örülünk az első 

hónak! 



Kísérlet a hóval…. 

Szüret….préselés 



Építünk bent, építünk kint… 



Mesterségem címere…. 



Egészségesen, kreatívan! 





Mackó-hét 





Hagyománnyá vált minden évben az 

adventi vásár megrendezése, ahol a 

gyerekek és a felnőttek munkáit lehet 

megvásárolni, ezzel is támogatva 

óvodánkat (kirándulások, rendezvények, 

eszközök beszerzése) 









Így hangolódunk az 

ünnepekre 





Mikulás 

szoba 



AMATŐR SZÍNTÁRSULATUNK 

(óvodánk dolgozói) 





             A király nyulai 



Dolgozóink:  Bajtek Andrásné, Éva néni - óvodapedagógus 

                     Gazsiné Varró Sarolta, Saci néni- dadus 

                     Kállai Ilona Andrea, Ili néni – óvodapedagógus 

                     Mészárosné Orcskai Erika, Erika néni – óvodapedagógus 

                     Mészáros Erzsébet, Böbe néni – dadus 

                     Molnár Erika, Erika néni – óvodapedagógus 

                     Nagyné Vántus Angelika, Anzsi néni – pedagógiai assz. 

                     Simon Enikő, Enikő néni – dadus 

Munkánkat segítőink: Badgi-Szente Éva – pszichológus 

                                      Duliczné Balázs Mara - mozgásfejlesztő  

                                      Egervári Lilla Judit – gyógypedagógus 

                                      Füzesi Mihály – karbantartó 

                                      Szigethi Ágnes – mozgásterapeuta 
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