
OVIBEMUTATÓ 

 

Óbudai Százszorszép Óvoda 
 

1. Óvodánk két épületben, egymástól 500 m távolságra helyezkedik el. 

Fényképekkel illusztrált bemutatását honlapunk „Óvodáink” menüpontjára kattintva olvashatják. 

Pontos elhelyezkedését a „Kapcsolat” menüpontban találják. 

2. Az Óbudai Százszorszép Óvoda fenntartója Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, a kétnyelvű 

nevelés megvalósításában partnerünk a Bilingual Kétnyelvű Oktatási Nonprofit Kft. 

A működésünkről szóló tájékoztatót két helyen is olvashatják honlapunkon: az „Óvodánkról” és a 

„Jelentkezőknek” menüpontokban. 

3. Pedagógiai programunkat a kreatív személyiségfejlesztésre építettük.  

Célunk: 

 a gyermeki kreativitás kibontakoztatása 

 mozgásban 

 játékban 

 gondolkodásban 

 vizuális és 

 verbális (kétnyelvű) kifejezőkészségben,  

 a bátorító pedagógia módszerével: 

 az önkifejezés, az önmegvalósítás, az önbizalom és önállóság erősítése. 

 



 

Feladatunk: 

 a sokszínű tevékenységrendszer megteremtése, ahol a nevelés feladatai egymással 

összefüggő, komplex módon érvényesülnek, tág teret biztosítva a gyermeki 

kezdeményezésnek, felfedezésnek, aktív együttműködésnek. 

A teljes pedagógiai programunk az „Óvodánkról” menüpontban olvasható. 

 

4. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek egyéni – saját ütemükben történő 

személyiségfejlesztésére, melynek részletes leírását itt találják: „Óvodánkról/Mindent tudni 

akarok”. 

 

5. A kétnyelvű nevelés lényege: A nap teljes egészében két pedagógus van a csoportszobában: 

egy magyar és egy angol anyanyelvű. Minden tevékenységet két nyelven végzünk, az angol 

óvó néni/bácsi is részt vesz mindenben, az öltözködésben, mosdóhasználatban, étkezésben, 

játékban és a foglalkozások vezetésében is. Így folyamatosan kétnyelvű környezetet 

biztosítva spontán sajátítják el a gyerekek az angol nyelvet. Nem tanulásként élik meg, 

hanem az élet természetes velejárójaként. Motiváltak, mert az angol pedagógusaink nagyon 

szerethetőek, ezért a gyerekek kapcsolatot akarnak velük teremteni. 

A kétnyelvű program együttműködő partnerünk közreműködésével folytatódik két kerületi 

általános iskolában és egy budapesti gimnáziumban. 

Bővebben: www.bilingual.hu  

 

6. Mindennapjaink: 

Óvodáink 6.30-tól 18 óráig tartanak nyitva. Napirendünket a gyermekek életkori sajátosságaihoz és 

pedagógiai programunk legoptimálisabb megvalósításához igazítjuk. 

Napirendünk legfontosabb eleme a játék. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeknek elegendő időt 

biztosítsunk a szabad játékra, amikor lehetősége van a megélt élményeit játékban feldolgozni, 

újraélni, megosztani másokkal. A szabad játék ad lehetőséget pedagógusnak arra, hogy 

megfigyeléseket végezzen a személyiségközpontú egyéni fejlesztés érdekében. Az óvodáskorú 

gyermek érzelemvezérelt, ezért érzelmein keresztül a játékban a legnyitottabbak az információ 

befogadó és feldolgozó csatornái is. Ezen kívül a szabad játék a leghatékonyabb terepe az angol nyelv 

elsajátításának is.  

http://www.bilingual.hu/


Mindezek miatt kis- és középső csoportban kérjük, javasoljuk, hogy legkésőbb 9 óráig, 

nagycsoportban elvárjuk, hogy 8.30-ig érkezzenek meg! 

  

Időtartam Tevékenység 

6.00/6.30-

7.00/7.30 

JÁTÉK ÖSSZEVONT CSOPORTBAN 
(Reggeli ügyelet) 

7.00/7.30-

9.30 

JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN , FOLYAMATOS REGGELI 
Egyéni képesség megfigyelés és fejlesztés a spontán játék lehetőségeinek 
kihasználásával (Angol pedagógus 8.00-5.00) 

9.30-10.30 JÁTÉKBA INTEGRÁLT EGYÉNI, KISCSOPORTOS ÉS KÖZÖS TEVÉKENYSÉGEK: 
Vers, mese, dramatikus játék 
Ének, zene, énekes játékok  
Rajz, mintázás, kézimunka 
Külső világ tevékeny megismerése közben szerzett tapasztalatok 
rendszerezése  
Mozgás 
Testápolás, öltözködés 

10.30-12.00 UDVARI JÁTÉK: 
Játékba integrált egyéni, kiscsoportos és közös tevékenységek: 
Külső világ tevékeny megismerése 
Énekes játékok 
Mozgás 
Testápolás, öltözködés 

12.00-13.00 EBÉD, TESTÁPOLÁS 

13.00-15.00 DIFFERENCIÁLT PIHENÉS 

15.00-16.00 TESTÁPOLÁS, UZSONNA 

16.00-17.00 JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN VAGY AZ UDVARON 

17.00-18.00           JÁTÉK ÖSSZEVONT CSOPORTBAN (Délutáni ügyelet) 

 

7. Óvodai életünket számos különleges esemény színesíti: 

Mindhárom korcsoportban ünnepeljük az alábbiakat: 

 Állatok világnapja 

 Halloween 

 Mikulás 

 Karácsony 

 Farsang 

 Víz világnapja 

 Húsvét 

 Föld napja 

 Madarak, fák napja 

 Anyák napja 

 Évzáró 

 gyermeknap 



 Születés- és névnapok  

 A Színes Gyerekkertben húsvét előtt tavaszi vásárt tartunk, decemberben adventi 

hangversenyen veszünk részt a családokkal együtt. 

Évente több kirándulást is szervezünk: 

Nagycsoportosaink évi négy alkalommal látogatnak Visegrádra az erdei művelődés házába erdei 

ünnepekre a környezettudatos 

A középső és nagycsoportosokkal ősszel közös kiránduláson veszünk részt 

A Százszorszép ovisok minden korcsoportja a hagyományok szerint tavasz végén Sóskúton tölt egy 

teljes napot sok-sok élménnyel fűszerezve. 

Ezen kívül csoportos szervezésben a projektehez kapcsolódóan több rövidebb-hosszabb óvodán kívüli 

tapasztaláson alapuló tanulást lehetővé tevő program színesíti a hétköznapokat. 

8. Étkezés az óvodában: 

Közétkeztető cég általi napi háromszori étkezés biztosított. 

Diétás étkezésre is van lehetőség. 

9. A beszoktatás módja 

Részletes leírása megtalálható:  „Óvodánkról/Mindent tudni akarok” 

10. Délutáni külön-foglalkozások: 

Kiscsoportban még nem javasoljuk, hogy egy teljes óvodai nap mellé szakkör jellegű tevékenységeket 

szervezzenek a gyerekeknek. Ezért mi is csak egyetlen délutáni foglalkozást szervezünk a 

Százszorszép épületében: játékos, zenés tartásjavító, lábboltozat erősítő mozgást, az Izgő-mozgót. 

Középső csoporttól kezdve épület- és korcsoporttól függően az alábbi foglalkozások elérhetőek: 

 foci, kézilabda, néptánc,  

 csak nagycsoportosok számára: sakk, úszás 

 

11. A nevelési év első napja: 2021.09.01. 

 

12. A 2021./22. nevelési évben három kiscsoportot indítunk: a Százszorszép épületünkben a 

Sárga és a Zöld, a Színes Gyerekkertben a Tulipán csoportot. A Margaréta csoportban 3, a 

Harangvirágban 1 nagycsoportos számára van még férőhely. A csoportokról és a 

pedagógusokról leírás található az „Óvodáink” menüpontokban. 

/Felhívom a kedves szülők figyelmét, hogy az óvodában dolgozók személyében változás bármikor történhet./ 

 

 

Egyéb felmerülő kérdéseikre az alábbi elérhetőségeinken készséggel válaszolunk: 

e-mail: remeny-o@kszki.obuda.hu 

telefon: 13684240; 706852240 

mailto:remeny-o@kszki.obuda.hu


 


