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Rendezvényeink, jeles napjaink
Szőlőt szüretelünk a közeli Szőlészeti- és Borászati Kutató Intézetben, ahová
lovaskocsival érkezünk a gyerekek nagy örömére.
Mustot készítünk kedves kolleganőnk saját sutujával, minden gyerek kipróbálhatja,
milyen kemény munkával is készül az a kevés must.
Almaszüretre megyünk a város közelében levő almaültetvényekre, ahol a gyerekek
megismerkedhetnek az almafajtákkal, s az almafeldolgozással.
A falunappal egybekötött mulatságok mindig erősítik az összetartozásunkat a
faluval, a falusi emberekkel, kialakul az identitásuk az életközösségükkel, hogy
Katonatelephez tartoznak. Fellépnek az óvodások is saját produkcióval a sok
látványos programkínálatban, s visszatérnek a régi óvodás gyerekeink is, akik
valamiben jeleskednek, ügyeskednek, mintegy jövőképet mutatva, hova lehet
fejlődni.
Márton – napi rendezvényünk is hagyománnyá vált.
A kecskeméti Arborétumba rendszeresen kirándulást szervezünk a vénasszonyok
nyarában, s megfigyeljük a természet változásait az őszi növényeken.
Télapó várása mindig örömteli és izgalmakkal teli időszak, amit az óvónénik
megkoronáznak egy kedves kis előadással. Nagyon élvezik óvónénik és gyerekek
egyaránt, mivel az előadás után az ő kis csizmájukban is meglepetés várja őket.
Az adventi időszakban minden csoport más és más programmal vonja be a szülőket
és gyermekeiket a karácsonyi hangulatba. Meghívjuk őket egy adventi teadélutánra,
egy kézművesfoglalkozásra, stb.
Meghitt, reményteli hangulatban telik a karácsonyra készülődés, s gyönyörű,
igényes sajátkézzel készített ajándékok sokasága kerül haza a családokhoz, fokozva
ezzel is az adventi időszakot.

Január az újévi néphagyományaink felelevenítésében zajlik, busóálarcok
készülnek, kiszebábokat égetnek, s elűzzük a telet.
S persze a farsangolás időszaka ez, hangoskodással, tánccal, mulatsággal,
jelmezekbe bújással….
S a felnőttekről sem feledkezünk meg! A báli szezonnal zárjuk az évszakot, mindig
színvonalas fellépőkkel, bevonva a mulatságba a szülőket.
A nőnapon minden évben felköszöntik a fiúk a női nem képviselőit, így erősítve a
nemi identitástudatukat.
A március 15-i nemzeti ünnepre mindig nagy örömmel készülődünk, hogy
gyermekeink nemzeti identitástudatát ezzel is erősítsük, s életközelibbé tesszük a
dramatikus játékkal.
Húsvéti ünnepkörre rendszeresen nagy lelkesedéssel készülünk, tojáskeresés,
tojásfestés, locsolkodás hagyományát tartjuk.
Az Óvodanyitogató programunkra lelkesen érkeznek a kíváncsi szülők
gyermekeikkel, ahol megismerkedhetnek az óvoda dolgozóival, a szülők
tájékozódhatnak az óvodáról, a programjainkról.
Ezt az eseményt követi májusban az Anyák napja, mely a család összetartozását,
szüleink szeretetét és tiszteletét fejezi ki.
Az iskolába készülő nagycsoportosainkat gyönyörű és megható ünnep keretében
búcsúztatjuk. A Ballagásra hagyományosan minden május utolsó péntekén kerül
sor.
S az évet egy felhőtlen gyereknappal zárjuk, ahol minden évben más, különleges
programmal várjuk a gyerekeket.

Nevelési feltételeink
Az épület korszerűsítése 2003-ban fejeződött be. A gyermekek fejlődését segítő
eszközök, játékok bővítése folyamatosan, tervszerűen, pedagógiai tudatossággal
végezzük.
Az épületben csoportszobáink világosak, tágasak, jól felszereltek és esztétikusak, új
bútorokkal berendezettek, melyek biztosítják a barátságos légkört.
Óvodánk udvara parkosított, melyben miniarborétumot alakítottunk ki, mely a nyári
erős napsugárzástól is védelmet biztosít, árnyéka alatt kellemes a játék. Udvari
játékainkat folyamatosan bővítjük, illetve újítjuk.
Nevelőtestületünk tagjai sokoldalúan képzett, többdiplomás pedagógusok, s a
nevelőmunkát segítő szakképzett dajkák.

Óvodánkba jelenleg 100 gyermek jár, évek óta maximális létszámmal dolgozunk, s
az óvoda népszerűsége egyre csak nő.

Nevelőmunkánk és az általunk közvetített legfontosabb értékek
Az Intézményünkben folyó nevelőmunka, az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramja alapján kidolgozott, sajátosságokat is tartalmazó Pedagógiai
Programunk alapján folyik.
Kihasználva a település nyújtotta sajátosságokat, fokozott gondot fordítunk a
környezeti neveléssel kapcsolatos speciális tartalmak, lehetőségek életkornak
megfelelő feldolgozására.
A magyar nép identitástudatának erősítésére a néphagyományaink őrzése által nagy
gondot fordítunk. Néptáncoktatás, népdaléneklő versenyeken való részvétel, s a népi
hagyományos ünnepeink megünneplésével is ezt erősítjük.
Óvodai életünk tevékenységformáit – vers, mese, mondókázás, ének, zene, énekes
játék, külső világ tevékeny megismerése, matematikai nevelés, mozgás, láb-és
tartásjavító torna, rajz, mintázás, kézimunka – a játékosság jellemzi.
Egymás értékeinek felismertetésére és annak tiszteletére nevelés, a másság
elfogadására nevelés jellemzi a tantestületünket.

Óvodánk sajátosságai
Óvodánk Kecskemét- Katonatelep kertvárosban helyezkedik el, közel az iskolához,
buszmegállókhoz- könnyen megközelíthető helyen. Ennek ellenére hatalmas zöld
udvarral rendelkezünk, kis erdős övezettel, ahol nyáron szívesen hűsölünk. Hatalmas
cseresznyefával és diófával, hársfával, mogyoróbokorral az udvaron, amiknek
gyümölcseit mindenki élvezettel fogyasztja.
Gyerekbarát, eu szabványos játszóterünkön sok lehetőség adódik a különböző
szabad játéktevékenységeknek.
Nagy, fedett, árnyékos homokozóink, az udvarra kihozható mozgásfejlesztő játékaink
mind a szabad levegőn való tartózkodás lehetőségeit bővítik.
Tapasztalással nevelünk:
o Kihasználjuk a településünk adta lehetőségeket, mint például a gyermekek
lovagoltatása különböző eseményeken.
o Lovaskocsikáztatás a közeli erdőkbe, tanyákra, ahol szemtől- szembe
találkozhatnak a gyerekek az állatokkal, simogathatják, etethetik őket.

o Ősszel rendszeresen ellátogatunk lovaskocsival a közelünkben működő
Szőlészeti- és Borászati Kutató Intézetbe, ahol szőlőt szüretelünk, majd a
leszüretelt szőlőt az óvoda udvarán levő sutuval, - amit minden gyerek présel
egy kicsit – kipréseljük, s a kapott mustot szívesen elfogyasztjuk.
o Almát szüretelünk a Kecskemét környéki gazdáknál, s a szüretelés közben
almafajtákat ismerünk meg, s kóstolunk meg, s a feldolgozás menetébe is
bepillanthatunk.

Vegyes életkorú csoportjaink vannak – melynek előnye, hogy a pedagógusaink
differenciált oktatásban részesítik a nap minden percében a gyerekeket, figyelembe
véve az életkori sajátosságaikat, s ezáltal a tehetség hamarabb kibontakozhat.
Empátiára nevel, hiszen a nagyobb életkorú gyermek segíteni tud a fiatalabbnak.
Az óvoda mellett sportpálya üzemel, ami folyamatosan bővül és sok lehetőséget
kínál az óvoda és a családok számára is.
Lehetőséget biztosítunk gyermekeink számára a város közművelődési
intézményeiben szervezett mese-, bábelőadások, kiállítások megtekintésére.
/ Ciróka bábszínház, Ifjúsági Otthon , Hírös Agóra Művelődési Otthon, Leskowsky
hangszergyűjtemény, Cifra Palota, Kecskeméti Arborétum, Kecskeméti Planetárium
stb./
Az óvodai ünnepélyek színvonalas, családias hangulatát óvónői mese- és
bábjátékkal, koncerttel, közös ünnepi előkészülettel színesítjük.
Csalási kirándulások szerveződnek szülőkkel, az ország nevezetességeinek,
érdekes helyeinek megismerésére.
Az úszás oktatása évek óta a város által támogatott programjaink között szerepel,
mely csak a nagycsoportos gyerekeket érinti.

Óvodánk ismertetése
Az óvodánkban 4 csoport működik, három – a Maci csoport, Katicacsoport, Cica csoport a
Platán utcai telephelyen, s egy , a Csiga csoport, a Katona Zsigmond utcai épületben

A Maci csoport tagjai:
Saskőiné Csortos Ibolya óvópedagógus
Marsa Tímea óvópedagógus és koordinátor
Bodnárné Kovács Mária dajka
A Katica csoport tagjai:
Nagy Lukácsné Györgyi óvópedagógus

Ácsné Pozsony Tünde óvópedagógus
Kara Lászlóné Tünde dajka
A Cica csoport tagjai:
Bujdosó Tünde óvópedagógus
Juhászné Szabó Ivett óvópedagógus
Gere Erzsébet dajka

Domokosné Molnár Mária dajka
Bodor Boldizsár közfoglalkoztatott

Híreink röviden
Felújítások, újítások
2018. augusztusában sikeresen kicserélték az elkorhadt korlátokat a főbejáratnál,
tartós fémvázakra.
2018. decemberében megtörtént a gázkazán cseréje, melynek köszönhetően
zavartalan a fűtés az óvodai csoportokban.
Részönkormányzati támogatással 1.000.000.- forintot sikerült óvodai asztalokra és
székekre költeni. Ezáltal komfortosabb, kényelmesebb a gyerekek környezete.

Tehetséggondozással kapcsolatos friss 2018/19- es híreink:
2018.október 5-én részt vett Óvodánk is a Pöttöm Próbán, melyen 6 fős csapatunk
képviselte az intézményünket. Eredmény: 4. helyezett
2018. október 19-én a Földünkért 5 próbán szintén 6 fős csapattal vettünk részt,
melyet kiemelkedő eredménnyel zártunk.
2018. október 26-án a Városi Versmondó Találkozón vettünk részt a Hosszú utcai
Óvodában
2018. november 19-én rajzversenyre adtunk be alkotásokat a Magyar Ilona Általános
Iskolába
2019. március 8-án zárul a „Nyitnikék” című rajzverseny, melyet a Mathiász János
Általános Iskola szervez.

Minden évben a Csokor utcán megrendezésre kerülő Ovi-kupán állandó részvevői
vagyunk a tehetséges mozgású gyerekekkel, ahol szép eredményeket érünk el.

Alapítványi hírek
Az alapítványunk neve:

KATONATELEPI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY
Kecskemét, 6000, Platán utca 1.
Adószám: 18003857-1-03

Az alapítványunkra folyamatosan érkeznek a kedves szülők támogatása, mely az
adóbevallás 1%- ból adódik.
Az alapítványba befolyó összegből tudtuk biztosítani a gyereknap és a ballagás költségeit.

