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Intézményvezet :
F tanácsos

Az Ifjúság Úti Óvoda óvodaépülete
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Törzsóvodánk a családi házakkal körülvett Hunyadiváros zöldövezetében található. A
városrész lendületes fejl dése az 1960-as évek végén indult meg. Az új lakótelep elkészültével
az óvodáskorú gyermekek száma is növekedett, így lakossági igény alapján egy új, modern, 100
fér helyes óvoda építése kezd dött el 1973-ban, s egy év múlva 4 csoportban, 7
óvodapedagógussal kezd dött el a nevel munka.
A b vítést követ en 1981-ben az óvoda 120 fér helyes lett és azóta 5 csoporttal m ködik.
Fér hely kihasználtságunk évek óta maximális. 1994 óta a KÖRLÁNC környezeti nevelés
témájának m helye vagyunk és a Tanítóképz F iskola kihelyezett gyakorlóhelyeként magas
színvonalú szakmai nevel munkát végzünk.
Korszer eszközökkel, játékokkal rendelkezünk. A csoportszobák bútorzatát kicseréltük,
valamint új, esztétikus öltöz szekrényeket készíttettünk.
Ovigalériát m ködtetünk az aulában óvodásaink munkáiból, illetve kiállításra felkért általános
iskolások és helyi m vészek képeib l.
Óvodaudvarunkat adottságainkhoz igazodva
optimálisan rendeztük el, teret adva a gyermekek
mozgásigényének és az önfeledt játéknak.
Szervezéssel (séta, közeli játszóterek, Hankovszky
park, a Béke fasor mögötti Kiserd ) egészítjük ki a
gyerekek számára a mozgáslehet séget és a
szabad leveg n való játékot.
Az árnyas udvar egy részét térburkoló k vel
fedtük le, a mászókák környékét pedig
gumitéglával burkoltuk le. Az udvaron két ivókút
áll a gyermekek rendelkezésére.
Kerti tó az Ifjúság Úti Óvodában

Kiskertünkben kett mesterséges tavacskát
alakítottunk ki, és a körülötte lév sziklakertet
különböz növényekkel, állatokkal telepítettük be.
A gyermekek így folyamatosan megfigyelhetik a tó
természetes
él világát.
El kertünkben
az
örökzöldekkel,
hagymás
virágokkal
ismerkedhetnek. Az udvart fajátékokkal szereltük
fel. Óvodánk teljes területén (udvar, épület)
lehet ség szerint természetes anyagokkal díszített.
Virágos kert az Ifjúság Úti Óvodában
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1996. augusztus 1-t l az Ifjúság Úti Óvoda tagintézménye
lett a Klapka Utcai Óvoda. Tagintézményünk 1952-ben két
óvodai gyermekcsoporttal indult, ma 3 csoportban folyik a
nevel munka. Az óvodaépület hamarosan b vítésre,
felújításra kerül még jobban szolgálva a szül k, gyermekek
igényét. Óvodánk a belváros egyik frekventált, csendes
kisutcájában található, 650m2 alapterület nagy, zárt
udvarral, amit fajátékokkal korszer sítettünk. A tágas tér
sportolásra is lehet séget ad (gyermekfoci, kosárlabda,
tollaslabda). Célunk, úgy kialakítani az udvart, hogy a lehet
legjobban szolgálja a gyermekek mozgás és játékigényét.

Falovak a Klapka Utcai Óvodában

Mindent megtettünk a régi óvodaépület széppé,
gyermekközpontúvá tételéhez, így 2002-ben
felújítottuk, tet csere és bels átalakítások történtek.
Az óvoda felszerelése is jelent sen javult az
elmúlt években: modern fa asztalokat vettünk,
esztétikus öltöz szekrényeket készíttettünk, sporteszközöket vásároltunk a tornaszobába. A játék,
nevelés, tanulás eszközeit b vítettük, modernizáltuk.
Készül a puding a Klapka Utcai Óvodában

Vezet ,
vezet -helyettesek,
óvodapedagógusok, dajkák és valamennyi óvodai
alkalmazott azon munkálkodik, hogy
óvodáink épületét, udvarát, berendezését
úgy alakítsuk ki, hogy a lehet legjobban
szolgálja
a
gyermekek
nevelését,
fejl dését, jó közérzetét.
Építés a Klapka Utcai Óvodában

Óvodai integrációnk

önkormányzati fenntartású intézmény, melyben 195
kisgyermek nyolc, vegyes életkorú óvodai csoportban éli vidám mindennapjait.
Nevelésükr l, gondozásukról, fej désük el segítésér l 17 f magas színvonalon képzett
óvodapedagógus, 1 f fejleszt pedagógus, 8 f dajkaképz t végzett dajka és 7 f kisegít
személyzet gondoskodik. Szül i kérésre biztosítani tudjuk, hogy a testvérgyermekek egy
óvodai csoportba járjanak.
Óvodánk a Körlánc környezeti nevelés és a Projektpedagógiai Társaság
bázisintézménye.
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Az óvodai nevelés országos alapprogramja így fogalmaz: „A személyiség szabad
kibontakoztatásában a gyermeket körülvev személyi és tárgyi környezet szerepe
meghatározó."
Programunk nevelési felfogásában ennek alapján
meghatározó szerepet kap a környezeti nevelés.
Fontos feladatunk a környezettudatos,
környezetbarát
életvitel
megalapozása,
kialakítása annak érdekében, hogy a gyermek
képes legyen a közvetlen és tágabb
környezetében
jelenlév
problémák
felismerésére és kezelésére az életkorának
megfelel
szinten.
A
programunk
sajátosságából ered en célunk, hogy az
óvodáskor végére gyermekeinkben kezdjen
kialakulni egy olyan látásmód, mellyel
képesek lesznek az önmegvalósításra, a
Harmóniában a természettel
másik és a másság tiszteletben tartására,
elfogadására, a környezettel való harmonikus
együttélésre, az ÉLET TISZTELETÉRE.

Nyitott m ködésünk bármikor
lehet vé teszi az óvodánk iránt
érdekl d
mindazon szül k
látogatását, akik a fent említett
nevelési
koncepciónkkal
egyetértenek, értékrendjükben
a környezetvédelem hangsúlyos szerepet tölt be.

Kísérlet az Ifjúság Úti Óvodában
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Játék avárjuk.
szül által hulladékból készített eszközzel
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Az óvodai élet jó példát adhat a gyermekeknek,
szül knek egyaránt a környezetbarát életvitel
kialakítására. Meghatározó az óvodapedagógus és a
szül a maguk beállítódásával, tevékenységével,
kapcsolataival. Hiszen környezeti nevelésünk az
óvodában egy tudatformáló, tapasztalatokat és
ismereteket gy jt , a gyermek környezethez
kapcsolódó pozitív viszonyát alakító, pozitív
szokásokon keresztül környezetorientált magatartást
alakító tevékenység.
Gyermekközpontú nevelésünk megnyilvánul a
gyermekek
számára
felkínált
eszközökön,
élményközpontú
keres ,
kutató,
felfedez
tevékenységekben. Ezeket a tevékenységeket színesítik
különböz
hagyományaink (farsang, gyereknap,
családi napok), melyekre a szül ket is sok szeretettel

Célunk, hogy intézményünk hatékonyan
m ködjön, amelyet a gyermekek érdekében a
szül kkel
közös
bizalmon
alapuló,
partnerelv együttm ködés biztosít. Az
óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt
kiegészítve szolgálja a gyermek fejl dését.
Ennek alapvet feltétele a családdal való
együttm ködés, melynek formái változatosak.
A személyes kapcsolattól a különböz
rendezvényekig magukban foglalják azokat a
lehet ségeket, amelyeket az óvoda, család
teremt meg.
Szül által hulladékból készített társasjáték

Néhány példa a szül kkel együtt szervezett
tevékenységekre:
ünnepek,
hagyományok
–
Alapítványi bál, kirándulások, gyermeknap,
játszódélutánok,
játékkészítés,
papírgy jtés,
szelektív-hulladékgy jtés,
pályázat
kiírása
szül knek
hulladékból
létrehozott
játékok
készítésére,
barkácsdélutánok
szervezése,
rajzpályázat szül knek-gyerekeknek…

Szül -gyermek közös pályázati rajza
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Élményközpontú tevékenységeink közül a városban egyedülállóan kiemelkedik a Kisfáiban
található E-mese ház, ahol 3-5 napos Erdei-óvodát szervezünk a gyerekeknek, s ahová a
csoportok 1 napos kirándulás alkalmával is ki-kilátogatnak. Az erdei-óvodában máshol át nem
élhet élményekkel gazdagodnak a gyermekek. Olyan állatokkal (ló, kecske, madarak,
imádkozó sáska…), növényekkel és tárgyakkal (sz l prés, lószerszámok, régi parasztbútorok,
búbos kemence…) találkoznak, amikkel lakásuk közelében nem biztos, hogy tudnak. Mivel a
csoportok rendszeresen visszatérnek, s újabb hetet töltenek el itt (este otthon alszanak!), a
természetet, a helyet változásaiban, folyamatában tudják szemlélni, megfigyelni. Fára
mászhatnak, mindennap lovagolhatnak, játszhatnak a ház körüli állatokkal, s ilyenkor
közvetlen kapcsolatba kerülnek velük, akiket (nem véletlen a fogalmazás) név szerint
emlegetnek még hónapok múlva is!

Jókedv a búbos kemencénél

Lovaglás az erdei-oviban

Környezeti
nevelésünk
egy
tudatformáló
tevékenység. Ezt hivatott er síteni, fejleszteni,
hogy bekapcsolódtunk a város szelektív
hulladékgy jtési programjába: az óvodaudvaron
papír
és
m anyag
(PET)
palackgy jt
konténereket helyezett el a VG Kft. Az ÉAI
Magyarország Kht-vel kialakított kapcsolatnak
köszönhet en pedig alumínium-italosdobozok
gy jtésével foglalkozunk. Mindkét céggel jó a
kapcsolatunk, a VG Kft még különdíjat is
felajánlott a szül k számára meghirdetett
hulladék-újrahasznosítási pályázatunkra.
Aludoboz - gy jtés
Az óvodai nevelésen kívüli programjaink a szül i igények és a pedagógiai meggy z dés
alapján szervez dnek önköltséges formában (bábel adások, zenés m sorok, kiállítások,
sóbarlang, lovaglás, úszásoktatás, kézm ves programok, tartásjavító torna).
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Széles kör kommunikációs kapcsolat folyik az óvodánk és partnerei között. A fenti cégeken
kívül tartalmas és folyamatos együttm ködést folytatunk az alábbi intézményekkel is:
• Kecskemét Megyei Jogú Város
• Egészségügyi szakszolgálatok (orvos,
Önkormányzata
véd n )
• Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet
• Ifjúsági Otthon
• Nevelési Tanácsadó
• Erdei Ferenc M vel dési Központ
• Hunyadivárosi és Klapka Utcai
• Kiskunsági Nemzeti Park
Bölcs de
• Megyei Könyvtár
• Hunyadi János, Mátyás Király és Zrínyi
• múzeumok
Ilona Általános Iskola
• Kecskemét város óvodái
• Kecskeméti F iskola Tanítóképz Kara
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Fontosnak tartjuk, hogy óvodai integrációnkat továbbra is
jellemezze az elhivatottság, a gyermekközpontúság, a
magas szint szakmaiság és a menedzserszemlélet.
A munkatársakkal, szül kkel, küls partnereinkkel a
kapcsolatot a bizalom, kölcsönösség, folyamatosság,
nyitottság jellemezze és mindig a gyermekek érdekét,
fejl dését szolgálja.

Játék az erdei-oviban

Egymás nyomdokaiban járunk a téli erdei-oviban

Köszönjük, hogy elolvasta bemutatkozó kiadványunkat.
Szeretettel hívjuk, látogasson meg bennünket, ismerkedjen meg velünk személyesen is.

Szívélyes üdvözlettel óvodai integrációnk nevel testülete nevében:

Dr. Kuti Istvánné
óvodavezet

