 PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY
ÓVODA - SZÉKHELY
1203 Budapest, Bíró Mihály u. 1.
Telefon/Fax: 06 (1) 285-0025
E-mail: gyermekmosolyovoda@pesterzsebet.hu
Weblap: www.gymo.hu
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1675909899340979/
Intézményvezető: Szima Krisztina
Intézményvezető helyettes: Tot Katalin, Kuruczné Hegedűs Magdolna,
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály utcai székhelye jól megközelíthető, a
kerület központjában, a lakótelep közepén helyezkedik el. Intézményünkben, 7 csoportban,
hétfőtől - péntekig 6–1730-ig várjuk a gyermekeket. Arra törekszünk, hogy a ránk bízott
gyermekek

nyugodt,

barátságos

légkörben,

minél boldogabban töltsék
gyermekéveiket
óvodánkban, ahol a két
legfontosabb
erő

a

összetartó

szeretet

és

a

gondoskodás.
Pedagógiai
„Az

programunk
egészséges
mosolyért”

egészségnevelő gyermek-játék óvodai pedagógiai program – amit sajátosságainkra, saját
arculatunkra formálva írtunk. Csoportszobáink tágasak, barátságosak, világosak, a
gyermekek életkori sajátosságához igazodóak, esztétikusan berendezettek, számos csodára,
meglepetésre, játékra adnak lehetőséget nap mint nap. Óvodánk belső arculata higiénikus,
esztétikus, igényes.
Jól felszerelt tornaterem biztosítja az egészséges életvitel alakítását, a gyermekek
természetes mozgásigényének kielégítését, fizikai állóképességük, kondíciójuk növelését. A
mozgásfejlesztést mindennap, csoportszobai mozgásfejlesztő eszközökkel, tornaszerekkel
is

lehetővé

tesszük.

A

nagycsoportosokat

rendszeresen

kísérjük

úszás-

és

korcsolyaoktatásra. Több csoporttal részt veszünk az intézményi Bozsik Programban, ahol
lehetőségük van a gyermekeknek játékos labdagyakorlatokon keresztül megismerkedni a
foci alapjaival. Az egészséges életmód megalapozását az „Egészséghetek” bevezetésével
törekszünk tudatosítani és elmélyíteni, amelybe a szülők is aktívan bekapcsolódhatnak.

Óvodánk kertjében sok lehetőség
adódik a mozgásra, játékra, a
változó természet felfedezésére, a
tapasztalatszerzésre,
megfigyelésére. Büszkeségünk a
sok virág, fa, bokor, sziklakertek, és
az árnyas „kiserdő”, melyek egész
évben

széppé

varázsolják

környezetünket. Óvodánk 2017-től
akkreditált

”TEHETSÉGPONT”

minősítéssel, rendelkezik, melynek keretében működik a „Topogó” mozgásfejlesztő műhely.
Intézményünk elnyerte a „Kincses Kultúróvoda” rangos elismerő címet, amely lehetőséget
biztosít óvodásaink számára, hogy rendszeresen részt vegyenek kulturális programokon,
eseményeken.
A Gyermekmosoly óvoda négy csoportjában a Montessori pedagógia elemeit alkalmazzuk
a gyermekek egyéni fejlesztésének érdekében. Mottónk: „Segíts, hogy magam csinálhassam!”
A módszer lényege, hogy a megfelelően előkészített tárgyi környezetben, speciális
játékeszközök által saját fejlettségi szintjüknek megfelelően fejlődhetnek és fedezhetik fel a
körülöttük lévő világot óvodásaink.

Gyermekmosoly óvodánk elnyerte a „Madárbarát”, a „Biztonságos Óvoda”, valamint a
„Zöld óvoda” címet, ezáltal a meglévő környezeti nevelési hagyományaink megfelelnek az
újabb kihívásoknak. Intézményünk elnyerte a „Boldog Óvoda” címet, mely program
keretében minden csoportunkban bevezettük a Boldogságórák foglalkozásait. A program
elősegíti a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlődését, önbizalmuk, önbecsülésük,
empatikus készségük erősítését.
Ünnepeinket a jeles napokhoz igazodóan szervezzük a szülőkkel közösen. Ilyen az „Érik a
szőlő”, szüreti játszóház valamint a „Kikeleti ügyeskedő”, tavaszi játszóház.

Sikeres a több mint egy évtizede megrendezésre kerülő „Gyermekmosoly napok”
rendezvénysorozatunk.
Óvodapedagógusaink

alapképzettségük

mellett

speciális

területeken

további

képzettségekkel, szakvizsgával rendelkeznek. Munkánkat pedagógiai asszisztensek,
szakképzett dajkák, gyógytestnevelők, fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus
segítik.
A gyermekek sokoldalú fejlesztését támogatják a szülők által kedvelt délutáni speciális
tanfolyamok, egyéb szolgáltatások: kosárovi, gyermekfoci, játékos angol, zeneiskolai
előkészítő, modern tánc és a hittan. Április 04.-énintézményünk nyílt napot biztosít az
érdeklődő szülőknek, elősegítve az ismerkedést. További lehetőség, hogy óvodánk a nyár
folyamán, a már felvételt nyert gyerekek számára, az óvónőkkel történő egyeztetéssel
betekintést biztosít óvodai életünkbe.
Ismerkedjenek meg óvodánk Web-lapjával; www.gymo.hu, valamint a Rólunk van szó…
információs lapozgató újságunkkal, ahol még sok érdekességgel találkozhatnak óvodai
életünkkel kapcsolatban.

 PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
KÉKCINKE TAGÓVODÁJA
Tagóvoda címe: 1203 Budapest, János utca 2.
Telefon: +36 20/584-9127
email:

gyermekmosoly@pesterzsebet.hu

weblap:

www.gymo.hu

facebook csoport:

https://www.facebook.com/groups/1675909899340979/

Tagóvoda vezető: Zollner Zoltánné
A Kékcinke Tagóvoda a kerület központjában, lakótelepi környezetben helyezkedik el, hétfőtől péntekig 6–1730 óráig várja a gyermekeket.
Óvodánk

6

vegyes

szeretetteljes

csoportjában

légkörben

családias,

tölthetik

kicsinyeink.

Csoportszobáink

varázslatos

játékeszközökkel

jól

napjaikat

felszereltek,

csábítva,

igazi

mesebirodalomba juttatva a hozzánk érkezőket.
Tornaszobánk jól felszerelt, minden feltétel adott a
gyermekek egészséges életvitelének, mozgásának
fejlesztéséhez, amit nagycsoportosaink részére heti
rendszerességgel korcsolya- és úszásoktatással
tudunk kiegészíteni. Mobil mozgásfejlesztő eszközeink nagyon sokszínűek. A csoportszobákban
napi rendszerességgel alkalmazzuk ezen eszközöket, így a gyermekek természetes mozgásigénye
ennek, illetve a mindennapos testnevelésnek köszönhetően maximálisan kielégül.
Teret adunk a gyermekeknek a szabad játékra, kezdeményezett tanulási tevékenységeinket a
játékba integrálva szervezzük. Az értékek felismerésére neveljük gyermekeinket, ismerjék meg a
hagyományos népi értékeket, szeressék és ismerjék a magyar népmeséket, ismerjenek meg
irodalmi alkotásokat, találkozzanak kortárs gyermekirodalmi költők műveivel.

2022

szeptemberétől két Montessori csoport indul tagóvodánkban, ahol kiemelten nagy hangsúlyt kap
az egyéni képességeket szem előtt tartó fejlesztés. Óvodánk 2017-től akkreditált kiváló
”TEHETSÉGPONT” „Fonócska” tehetségműhelyként
működik. Intézményünk Budapesten egyedüliként
elnyerte a „Kincses Kultúróvoda” rangos elismerő
címet.

Az óvoda kertje tágas, jól kihasználható,

Madárbarát”

minősítéssel

rendelkezik,

gazdag

növény- és madárvilágával kiváló lehetőséget biztosít
a

gyermekek

környezettudatos

magatartásának

alakításában. Óvodásainkat a természet szeretetére,
környezetünk

védelmére

neveljük.

2017-ben

bevezetésre került „Zöldike kertbarát programunk”, mely nagy hangsúlyt fektet élővilágunk,
szűkebb, tágabb környezetünk megismerésére. Kirándulásaink, tapasztalatszerző sétáink
rendszeresek. Hagyományos rendezvényeink az óvodai jeles napokhoz kapcsolódó játszóházak,
kézműves délelőttök („Érik a szőlő”, „Zászlóval, csákóban”),
melyekre szeretettel várjuk a csoportunkba járó gyermekek
családtagjait egy kis közös játékra-tevékenykedésre. Fontos
szerepet játszanak óvodánkban az óvoda-iskola, óvoda-bölcsőde
közötti

hatékony

együttműködés

érdekében

szervezett

programjaink. Az egészséges életmódra nevelést erősítjük
„Egészséghét”

programsorozatunk

színes,

izgalmas

tevékenységeivel, mindig más-más témakört felölelve.
A 2018/19. nevelési évben óvodánk elnyerte a kitüntető „Boldog
Óvoda” elismerő címet, mely program foglalkozásai mindhárom
csoportunkban bevezetésre kerültek. A program elősegíti a
gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlődését, önbizalmuk, önbecsülésük, empatikus készségük
erősítését. 2018 szeptemberétől a gyermekek sokoldalú fejlesztését támogatják a szülők által
kedvelt

délutáni

speciális

tanfolyamok,

egyéb

szolgáltatások: ovis angol, Darinka Double Dance
foglalkozás, heti egy alkalommal pedig zenei
előkészítő foglalkozáson, furulyaoktatáson vehetnek
részt azon gyermekek, akiknek szülei igény tartanak
erre.
Sikeres a több mint tíz éve megrendezésre kerülő
„Gyermekmosoly napok” rendezvénysorozatunk.
Munkánkat

pedagógiai

asszisztens,

szakképzett

gyógytestnevelők segítik.
Szeretettel várjuk leendő óvodásaink
szüleit nyílt délelőttünkre 2022. április 5én, 9:00 órakor!
Ismerkedjenek
lapjával;

meg

óvodánk

www.gymo.hu,

Web-

valamint

a

Rólunk van szó… információs lapozgató
újságunkkal, ahol még sok érdekességgel
találkozhatnak
kapcsolatban.

óvodai

életünkkel

dajkák,

logopédus,

gyógypedagógus,

 PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA MÁKVIRÁG
TAGÓVODÁJA
Tagóvoda címe: 1205 Budapest, Rákóczi u. 82-84.
Telefon/Fax: 285-2515
E-mail: gyermekmosolyovoda@pesterzsebet.hu
www.gymo.hu
https://www.facebook.com/groups/1675909899340979/
Tagóvoda vezető: Winkler Györgyi
A Mákvirág tagóvoda családi házas környezetben, 5 csoporttal, hétfőtől - péntekig 6.00–17.30
óráig várja a gyermekeket. A gyermekeink óvodai élete során az elfogadás, az esélyegyenlőség és
felzárkóztatás kapja a legnagyobb hangsúlyt. Érdeklődésük fokozásával minél tágabbra nyitjuk a
világot számukra, evvel is elősegítve a tanulni akarás, a tanulás képességének kialakítását. A
gyermekek egyéni bánást és fejlesztést kapnak, saját ütemükben fejlődhetnek. Ezt segíti a szabad
játék túlsúlya, beleszőve művészeti tevékenységeket, személyiség-, és képességfejlesztést.
Óvodánk belső környezetét, az aktuális díszítést is a gyerekek keze által valósítjuk meg.
Egészséges fejlődésük, egészségük megőrzése, felkészítésük a megfelelő aktív életmód és
életritmus kialakítására a mozgás megszerettetésével történik, ehhez minden csoportunk bőséges
és korszerű eszközökkel ellátott, a gyerekek folyamatosan gyakorolhatnak sokféle mozgást.
Helyszínként két tornaterem is kiegészíti ezeket.

A kulturált táplálkozási szokásokat a csoportokhoz kapcsolódó ebédlők biztosítják. Az
elmaradásokat, a hátrányokat, a javítást segítik pedagógiai asszisztensek, fejlesztő pedagógus,
logopédus, mozgásfejlesztő gyógypedagógus, gyógytestnevelő, pszichológus. Mivel vegyes
életkorú csoportjaink vannak, minden korosztályra odafigyelve egyre tágabb kitekintést nyújtunk
különböző programokkal, nekik való érdekességekkel, hagyományokkal, / pl. úszás, korcsolya,
játszóház, környezeti séták, stb./ A fenntarthatóság, környezettudatosság, újrahasznosítás

értékként jelenik meg a mindennapokban nálunk. A tehetség megmutatkozása folyamatos
figyelmet és törődést kap óvodánkban. 2017-től akkreditált „TEHETSÉGPONT” lettünk, népi
gyermekjáték- és tánc a „Pántlika” tehetségműhelyben zajlik. 2018-ban intézményünk
Budapesten egyedüliként elnyerte a „Kincses Kultúróvoda” rangos elismerő címet. Kiemelt
figyelmet kap immár a kerületben az általunk szervezett Állatok világnapja- rendezvényünk.
Mákvirág néptánccsoportunk nagy sikerrel vesz rész kerületi rendezvényeken.
Ismerkedjenek meg óvodánk Web-lapjával; www.gymo.hu, valamint a Rólunk van szó…
információs lapozgató újságunkkal, ahol még sok érdekességgel találkozhatnak óvodai életünkkel
kapcsolatban.

