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Bemutatkozás 

A Mesevölgyi Tagóvoda Pomáz város középső részén helyezkedik el. 
Immár 113 éves múltra tekint vissza.  

Családias hangulatú,3 vegyes csoporttal működik.  

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a sajátos Többcélú, 
közös igazgatású intézményi Nevelési Program alapján végzi 
feladatait. 
http://www.pomaz.hu/pomazi_hetszinvirag_ovoda_bolcsode 

Vegyes csoportokba szervezzük óvodásaink életét. Nevelő munkánk 
legfontosabb feladatai az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi 
nevelés, és a szocializáció biztosítása, az anyanyelvi és művészeti 
nevelés, tapasztalatok gyűjtése, melyekben fejlődhetnek 
képességeik, valamint a külvilág tevékeny megismerése. 



Hitvallásunk 
 Közös célunk a szülőkkel 

együttműködve a lehető 
legjobb feltételek 
biztosítása az óvodás korú 
kisgyermekek érzelmi 
biztonságának 
megteremtéséhez,felhőtlen
,örömteli gyermekkor 
megóvásához,képességek 
kibontakoztatásához.  

 Legfontosabb értékeink a 
környezet felfedezése, a 
játékban való tanulás, a  
szeretet,a tapasztaltatás, 
az élménynyújtás, és a 
szabad játék. 



Kiemelt feladataink 
 Hagyományok ápolása 

 Környezeti nevelés 

 Egészséges életmódra 
nevelés 

 Mozgásfejlesztés 

 Tehetséggondozás 

 Iskolára hangoló 
foglakozások 

 Differenciált 
képességfejlesztés 

 Közösség alakítása 

 Szülőkkel való 
együttműködés 

 



Óvodánk dolgozói Óvodapedagógusok 

Szakképzett dadus nénik 

Pedagógiai asszisztens 

Fejlesztő pedagógus-
gyógypedagógus 

Logopédus  

Pszichológus 

 

Az óvoda dolgozóit az 
elhivatottság, a 
kreativitás, és legfőképp a 
gyermekek szeretete 
jellemezi. 



Programjaink 

Őszi szüret 

Magyar népmese napja 

Állatok világnapja 

Családi nap 

Márton nap 

Barkács délutánok 

Luca napi vásár 

Mikulás 

Karácsony 

Farsang 

Állati jó simogató 

Víz világnapja 

Madarász program havi rendszerességgel 

Táncházak 

Húsvét 

Madarak,fák napja 

Anyák napja 

Föld napja 

Ballagás 

Gyereknap 

Színház és múzeum látogatások 

Kirándulások 

 



Teknős csoport  A csoport sajátossága a 
hagyományőrzés , a 
zenei nevelés, a 
környezeti nevelésben 
rejlő lehetőségek 
kiaknázása.  

 Előtérbe kerül az egyéni 
fejlesztés, differenciálás  

 Folyamatosan 
figyelemmel kísérjük 
azokat a lehetőségeket, 
változásokat, melyek a 
gyermekek és a csoport 
kohézióját erősíti.  

 A legnagyobb 
csoportszoba, jelenleg 23 
fős létszámmal 



Maci csoport 

 A maci csoportban 
hangsúlyt fektetünk az 
érzelmi biztonság 
megteremtésére, a 
szocializáció és társas 
kapcsolatok segítésére, a 
másság elfogadására.  

 A mindennapokban jelen 
van az irodalmi nevelés, 
zenei nevelés, vizuális 
nevelés. 

 Csoport létszáma 21 fős 
létszámmal  



Méhecske csoport 
 Óvodánk Méhecske 

csoportjában a magyar- 
szerb nemzetiségi 
hagyományokkal és a 
szerb kultúra kincseivel 
ismerkednek a gyerekek.  

 Kiemelt feladat a magyar-
szerb dalok, versek, 
anyanyelvi fejlesztése, és 
a magyar-szerb táncok 
tanítása, megszerettetése.  

 Nagy hangsúlyt fektetünk 
az érzelmi nevelésre- 
Boldogság program , a 
gyermektáncok tanítására, 
mozgásfejlesztésre, és a 
kreativitásra. 

 Legkisebb létszámú 
csoport 17 fővel  



Életképek-Szőlő szüret  



Táncházak több alkalommal 



A gyermekekkel együtt 
folyamatosan díszitjük az óvodát 

 



Állandóan tevékenykedünk mindhárom 
csoportban, és ami elkészült haza is vihetjük  



A sok móka mellett dolgozunk is 
szaporán, babot ültetünk, hogy 

figyeljük a növény fejlődését, és majd 
a kiskertbe ki tudjuk ültetni  



Állati jó bemutató és Madarász 
program van rendszeresen az 

oviba 



Legmulatságosabb  esemény amikor 
az óvó nénik beöltöznek, és mesét 

adnak elő  



Egészséges életmód  
Sószoba  

  Jól felszerelt Tornaterem 
Mozgásfejlesztés, Igy tedd rá program és 
Táncok tanítása zajlik a tornateremben 



Óvodánk dolgozói szeretettel 
várja a leendő óvodásokat!  

 
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk 

bizalommal! 
 

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, 

szaporítja tapasztalatait, 
ő azt hiszi: csak játszik. 
De mi már tudjuk, mire megy a játék. 
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, 
eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” 

Varga Domokos 


