Márvány Óvoda
Szigeti Tagóvodája

Nagy múltú tagóvodánk Gy r-Szigetben, alig pár méterre a Dunaparttól szép zöldövezeti udvarával és
kívül, belül felújított épületével várja az ovisokat reggel 6:30-tól délután 17:00 óráig. Várjuk mindazokat
az érdekl d ket, akik Szigetben, Újvárosban Pinnyéden vagy Révfaluban laknak.
El zetes bejelentkezés alapján szívesen látjuk Önöket óvodánkban a nyíltnapokon is 2021. március 24.
délel tt 25.-én délután
_ honlapunkon megtalálják, kitöltve az
óvoda email címére lehet elküldeni. A felvételr l Határozat formájában a szül

elektronikus címére

választ küldünk
Az óvodánkban folyó integrált pedagógia jellemz i a gyermekközpontúság, a személyes megközelítés,
az óvodai nevelés folyamataiba a partnerközpontúság. Csoportjaink átlag létszáma 20- f . Fontosnak
tartjuk a barátságos befogadó légkör mellett, az esztétikus kellemes környezetet. Csoportszobáink
világosak tágasak jól felszereltek, ahol tapasztalt, kiváló szakmai felkészültség óvodapedagógusok, és
dajka nénik, pedagógiai asszisztens várják a gyerekeket.
Óvodai pedagógiai programunk stratégiáját képezi a csoportokban folyó projektjelleggel
megvalósított differenciált egyéni képesség fejlesztés. A legfontosabb gyermeki tevékenység a játék,
amelyben a gyermekek szocializációját, testi, lelki érzelmi értelmi fejl dését alakítjuk.
Feladatunk a tehetség ígéretes gyermek, felismerése felkarolása és gondozása. Tehetségsegít
mM
lehet séget biztosítunk a tehetségígéretek kibontakoztatására. Az Így
tedd rá
népzenei projektet alkalmazzuk: ami Balatoni Katalin nevéhez kapcsolódik, mely a népi
zenéhez, néphagyomány ápolásához és népi játékokhoz nyúl vissza, illetve nemzetközileg is elismert
módszertani program. Összetettségének köszönhet en minden kompetenciaterület fejl dését segíti és
támogatja.
Csoportjaink napirendje változatos, sokszín , és rugalmas. Törekszünk élményekben, érzelmekben
gazdag, sokszín óvodai élet megteremtésére.
Nyílt napokon, projektheteken, ünnepnapokon, óvodán kívüli programokon együttm köd szül k
segítik az óvodai nevelésünket. Tapasztalatszerz sétákat, kirándulásokat szervezünk a közelünkben lev
Duna partra, Rába-partra és a bebarangoljuk a Sziget városrészünket és a gy ri belvárost.
Nagy alapterület játszóudvarunk teljes felülete füvesített, az öreg árnyat adó fák, a homokozók, a
fészek és rugós hinták a mászókák és ügyességi játékok, mind a gyerekek szabadban való játékát teszik
lehet vé. Az udvaron egy 20 m2 foglakoztató/babaház várja a gyerekeket. A szomszédos épületben lev
tornateremben tatjuk a testnevelési foglalkozásokat, ovi tornát, ovifocit.
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