Márvány Óvoda
Gyepszél Utcai Tagóvodája

A Márvány Óvoda Gyepszél Tagóvodája, Gy r - Újváros kertvárosi, csendes részében található, ahol
jelenleg 3 csoportban fogadja a gyermekeket.
Nyitva tartás: 6:00-16:30-ig
Az óvodánkban folyó integrált pedagógia jellemz i a gyermekközpontúság, a személyes megközelítés,
a családok bevonása, az óvodai nevelés folyamataiba a partnerközpontúság és a kompetens szakmai
együtt m ködés. Csoportjaink átlag létszáma 20-22 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 várják a gyerekeket.
A hatalmas terület füvestett udvaron változatos játékeszközök biztosítják az autómentes környezetben
a szabad leveg n való mozgás és játék lehet ségét, így minden nap több órát tartózkodnak a kicsik az
udvaron. Óvodai pedagógiai programunk stratégiáját képezi a csoportokban folyó projektjelleggel
megvalósított differenciált egyéni képesség fejlesztés. Szükség esetén a fejleszt pedagógus, pedagógiai
asszisztens és mozgásterapeuta, segíti a gyermekek egyéni fejlesztését, nevelését, tehetség gondozását.
A legfontosabb gyermeki tevékenység a játék, amelyben a gyermekek szocializációját, testi, lelki érzelmi
értelmi fejl dését alakítjuk.
Feladatunk a tehetségek felismerése felkarolása és gondozása. Tehetségsegít Palánta M helyünkben
lehet séget biztosítunk a tehetségígéretek kibontakoztatására.
Nevelési feladatainkat az élményeken és a játékon keresztül valósítjuk meg.
Valljuk, hogy óvodáskorban a játék a gyermek legfontosabb tevékenysége, melyen keresztül fejl dik az
egész személyisége. Csoportjaink napirendje változatos, sokszín , és rugalmas. Törekszünk
élményekben, érzelmekben gazdag, sokszín óvodai élet megteremtésére. Az eltelt évek alatt jó
kapcsolatot alakítottunk ki a szül kkel és más nevelést segít partnereinkkel.
Nyílt napokon, projektheteken, ünnepnapokon, óvodán kívüli programokon együttm köd szül k
segítik az óvodai nevelésünket. A csoportjainkban, tagóvodáinkban és társóvodáinkban folyó
programokon keresztül az együtt dolgozás, együtt játszás a közösségi programok együttes megélése az
óvodai életünk szerves része.
El zetes bejelentkezés alapján szívesen látjuk Önöket óvodánkban, kérjük, látogassanak el hozzánk a
nyíltnapokon is 2021. március 24. délel tt 25.-én délután
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