Óvodán kívüli programjaink

Munkánk során a gyermekek egyéni képességeit figyelembe véve, érzelmileg kiegyensúlyozott,
játékukban felszabadult, örömét lelő, társaihoz és a felnőttekhez szívesen közeledő, barátságos,
szeretetet adni és kapni tudó gyermekeket szeretnénk nevelni. Fontosnak tartjuk, hogy minden
területen biztosítsuk számukra a közvetlen tapasztalatszerzést, hogy bátran
rácsodálkozhassanak a teremtett világ szépségeire.
Óvodai nevelésünk célja, életrevaló, érzelmileg kiegyensúlyozott, Isten felé forduló, nyitott,
kreatív, természetismerő és szerető gyermekek nevelése. Ehhez nem csupán az óvoda szolgál,
mint nevelési színtér, hanem kiaknázunk minden olyan környezet nyújtotta lehetőséget,
amellyel még gazdagabbá tudjuk tenni gyermekeink fejlődését, ismereteik gyarapodását.
Feladatunk, olyan attitűdök kialakítása a gyermekekben, melyek képessé teszik őket a
természet megértésére, a természet iránti felelősségérzet kialakulására. Az élményszerzésnek
számtalan színtere lehet: séták, kirándulások, helyszíni foglalkozások, családi napok,
meseszínház, uszoda, templom, különböző kiállítások megtekintése, utazó planetárium, kisállat
kiállítás, állatkert, vadaspark, Duna-part, stb…
Az ember világképe, értékrendje tapasztalatain alapul. A gyermekkor benyomásai, élményei
meghatározzák felnőttkorunk gondolkodásmódját, életmódját. Hihetetlen felelősségünk van
abban, hogy megfelelő tapasztalatok birtokába juttassuk gyermekeinket. A későbbiekben
általunk válhatnak környezettudatos, a természettel szemben felelősséget mutató, tenni akaró
és tenni tudó felnőtté.
A nevelési év folyamán rengeteget sétálunk a gyermekekkel, a közeli Duna-part nyújtotta
lehetőségeket kihasználva gyűjtjük a kavicsokat, őszi faleveleket, gesztenyéket, terméseket.
Itt tartjuk a Víz világnapja alkalmából szervezett project hetünk lezárását, egy külső helyszíni
foglalkozás keretében. Minden csoport saját, természetbarát anyagokból készült tutajt enged
vízre, miután az egész óvoda közösen lesétált a Duna-partra. Erre az alkalomra mindenki
világoskék pólót visel. Nagyon jó hangulatú program ez mindnyájunknak.
Közlekedés témakörhöz kapcsolódóan a városban ellátogatunk a vasútpályaudvarra,
buszpályaudvarra, kompkikötőbe. Ezeket a járműveket persze mind ki is próbáljuk. A helyi
városnéző kisvonatnak is állandó vendégei vagyunk. Nagyon szeretik a kisvonat ablakából
megcsodálni városunkat, hangos énekléssel örvendeztetve meg a járókelőket.
A középsősök és a nagycsoportos gyermekek az évben kétszer is részt vesznek úszásoktatáson
a helyi tanuszodában. Itt kiscsoportokban, differenciáltan, foglalkoznak az úszásoktatók az
óvodásokkal. Egyre többen mondhatják el, hogy már megtanultak, úszni. De nem csupán a
mozgásról szólnak ezen alkalmak, hanem önállóságuk, gyorsaságuk, problémamegoldó
képességük is fejlődik a vetkőzés, öltözködés, hajszárítás során.

Minden évben mesebérletet vásárolunk, ami négy színdarabot, bábelőadást, mesejátékot
tartalmaz. Betekintést nyerhetnek a gyermekek a színház világába. Gyönyörű jelmezek, igényes
előadás szórakoztatja a nagyérdeműt. Komplex hatása abban rejlik, hogy sokféle képességet
fejleszt, képekben gondolkodik, de erős dramaturgiára épül. Művészeti hatásán és az audiovizuális élmény örömén kívül sokoldalú, diagnosztikai, terápiás, és pedagógiai célú
felhasználási lehetősége sem elhanyagolható. A mesének, bábjátéknak, színi előadásnak
felmérhetetlen hatása van az oktatásban nevelésben, hiszen a kedves figurák hűen és
maradandóan közvetítik az ismereteket.
Kirándulásaink során ellátogatunk a közeli falvakba, erdőkre, tájvédelmi területekre, a Duna
túloldalára. Buszos kirándulásunk az Állatkertbe egész napos program. A helyi állattenyésztők
farmjára is gyakran kilátogatunk, ismerkedve az állattartás, és tenyésztés feladataival. Itt
találkozhatnak a házi állatokkal, közelről megfigyelhetik őket. A növényvilág is elbűvöli a
gyermeki szívet, ezért látogatjuk a vácrátóti arborétumot is, ahol több száz éves fákkal,
növényekkel is találkozhatnak. Nem beszélve a különleges virágokról.
Budapestre is szívesen járunk a gyermekekkel, hol vonattal, hol busszal. Nagy sikere volt a
tavalyi évben a Vasúttörténeti Múzeum Mikulás-vonat programjának is, ahol a gyermekek
találkozhattak a Mikulással és igazi gőzmozdonnyal is utazhattak. Az újpesti vizes játszótér is
igazi öröm volt az óvodásoknak. A hajókirándulás a szárnyashajóval, igazán különleges élmény
volt, nem csupán a gyermekeknek. Igyekszünk minden újdonságra felfigyelni, utána menni, és
lehetőség szerint elvinni az óvodásainkat, hogy minél többet tapasztalhassanak a környező
világból, minél több közös élményük lehessen, amire később jó szívvel, szeretettel
gondolhatnak vissza. Ezek a kirándulások igazi közösségfejlesztő hatással bírnak, hiszen a
közös nevetés, játék, hancúrozás még jobban összekovácsolja a csoportot.
Év közben több családtól is kapnak a csoportok meghívást. Ilyenkor az egész csoport
ellátogat az adott gyermek otthonába, ahol közös játék, sok-sok finomság várja őket. Nevelés
szempontjából nagyon fontosnak tartjuk a családokkal ápolt kölcsönösen jó viszonyt. Annak
érdekében, hogy a legnagyobb felelősséggel és a legteljesebb módon szolgálhassuk a
gyermekek fejlődését, a szülőknek és az óvónőknek a kölcsönös tisztelet és megértés, egymás
céljainak és törekvéseinek ismerete, és az együttműködés kihatásainak figyelembevétele talaján
kell közösen dolgozniuk azon, hogy ez a folyamat mindenki számára előnyös legyen.
Igyekszünk a szülőket partnerként, jó barátként kezelni a nevelési program megvalósítása
során.
E gyümölcsöző viszony kialakítására nagyszerű alkalom az őszi Családi napunk. Itt az egész
óvoda együtt ünnepel, minden gyermek és dolgozó a családjával vesz részt. Nagy öröm ez
számunkra, mert ezen a szombaton több mint 180 fő veszi birtokba a rádi sportcsarnokot.
Három katlanban főzzük a finom ebédet, mindenki kiveszi a részét a munkából. Az Édesanyák
a zöldségpucolásban, főzésben, az Apukák a teremrendezésben, és a fűszerezésben segítenek.
A Nagyszülők finomabbnál finomabb süteményekkel kényeztetnek bennünket. Itt látszik
igazán, mennyire összetartó kis csapat a miénk. Melegség tölti el a szívünket mikor látjuk a sok
lelkes szülőt egy emberként összefogni egy jó cél érdekében. Ami ezen a napon mindig
megvalósul, a generációk örömteli együttléte, a közös áhitat, együtt imádkozás öröme.

Ilyenkor alkalom nyílik a kötetlen beszélgetésekre, az új kiscsoportos szülők megismerésére,
tapasztalatcserékre. A program igen változatos ezen a délelőttön. Detre János Tisztelendő Úr
közös áhitattal kezdi a napot, hálát adva az alkalomért, amelyen együtt lehetünk. Közös imádság
és öröménekléssel folytatódik a program, majd az óvodánk vezetője, Karacs Péterné Ildikó
köszönti a vendégeket. A pedagógusok bibliai történetet adnak elő. Ezután élő zenés táncház
következik, melyen mindenki szívesen perdül táncra. Ez alatt persze a bográcsokban fő a finom
ebéd. A közeli játszótéren jót játszanak a gyermekek. Szabadtéri játékokból sincs hiány, hiszen
rengeteg család hoz focit, tollaslabdát, különböző kerti játékokat. a nap végére a jó levegőn
kellemesen elfáradnak mind a gyermekek, mind a felnőttek. A közösen eltöltött nap élményeit
még sokáig emlegetjük, és örömmel gondolunk vissza rá a nevelési év során.
Méltó kezdete ez az évnek, új energiákkal feltöltődve, Isten áldásával a szívünkben láthatunk
neki a nevelőmunkának.

„ Ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájakkal” (Péld 27:23).
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