Kedves Szülők, kedves leendő kiscsoportos gyerekek!
Ezzel a rövid bemutatkozóval szeretnénk betekintést nyújtani óvodánk életébe.
Csoportunk a Zuglói Csicsergő Óvoda Wass Albert téri épületében működik. Csoportszobánk
világos,

esztétikus,

családi hangulatú. Tárgyi felszereltségünk gazdag,

adottak a

játékfeltételek, a fejlesztő játékok tárháza várja a kicsiket. Ezek választásakor szem előtt
tartottuk, hogy jól illeszkedjenek és támogassák az egyéni fejlesztést, a differenciálást. Játék,
illetve eszközkészletünket folyamatosan bővítjük.
A Fecske csoport homogén összetételű, 3-4 éves gyermekek fogadására rendezkedünk be. A
befogadás időtartamát és módszerét előre nem határoljuk be, ugyanis a gyermekek és szülők
igényeihez igazodunk.
Az óvodai élet elfogadásához, megkedveléséhez igyekszünk minden segítséget megadni. Már
az első héttől izgalmas, változatos tevékenységeket biztosítunk a gyermekek számára. Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy a szabad játék lehetősége minden kisgyermek számára fő tevékenység
maradjon. A felkínált tevékenységekbe mindenki szabad döntés alapján bekapcsolódhat,
illetve kiléphet.
Célunk:
Szeretettel, megértő pedagógiai attitűddel könnyítsük meg a gyermekek számára az óvodai
életbe való beilleszkedést, valamint az idő múlásával igazi közösséget hozzunk létre, hogy
egymást tisztelő, szerető, egymásra figyelő "Fecskékké" váljanak a picik.
Sok-sok játékkal, mesével, verssel, dallal, mozgással színesedjen mindennapjuk, minél több
pozitív inger érje őket. Olyan napi és heti ritmust szeretnénk kialakítani, ami segíti a
gyermekek óvodai életben való eligazodását, a szokások, szabályok könnyebb elfogadását.

RÓLUNK
Fecske csoport óvodapedagógusai: Vastag Violetta /Violetta néni/
Fabó Katalin /Katica néni/
Dajka néni: Fazekas Mária /Marcsi néni/

Vastag Violetta vagyok, 36 éve dolgozom a pályán, 4 éve élek Budapesten, 29 évem
megszakítás nélkül egy vidéki óvodában telt. Láttam felnőni az ovisaimat, majd nevelhettem,
taníthattam az ő gyermekeiket. Úgy érzem, ezzel hozzájutottam egy olyan élményhez, amiből
egész életemben töltekezhetek. Pedagógiám legfontosabb elve a hozzám kerülő gyermekek
érzelmi biztonságának megteremtése. Ha ez megvalósult, játszva tanulunk, okosodunk.

Fabó Katalin vagyok, 6 éve élek Budapesten, azért költöztem Budapestre, mert vidéken nem
volt lehetőségem gyerekekkel foglalkozni. Magánóvodában dolgoztam 1 évet óvónőként,
majd ezután 4 évet bébiszitterként tevékenykedtem, napi szinten egy több gyermekes
családban. Hatalmas boldogság volt számomra, hogy fejleszthettem, taníthattam őket,
amellett, hogy a babának láttam az első lépéseit, hallottam első szavait. 2019. novemberben
kezdtem el dolgozni a Zuglói Csicsergő Óvodában és ekkor kerültem a „Fecske” csoportban,
aminek minden perce azóta is csodálattal tölt el!

Fazekas Mária vagyok, 2014 óta dolgozom a Zuglói Csicsergő Óvodában dajkaként, 2019ben részt vettem dajkaképzésen. Az első években a Fráter György téri épületben, 3 éve pedig
a Wass Albert téri Fecske Csoportban Violetta és Katica óvó nénikkel neveljük, gondozzuk
együtt kicsi "Fecskéinket".
Szeretettel várjuk a kiscsoportos korú gyermekeket egy biztonságot nyújtó, befogadó
környezetbe, a Fecske Csoportban.

Tisztelettel:
Violetta néni
Katica néni
Marcsi néni

