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Kispatak Óvoda

Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda az idei évben megpályázta a „Biztonsá-
gos Óvoda” programban való részvételt. A Közlekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft. a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együtt dolgozta ki 
az óvodai közlekedésre nevelési programját. A program célja az óvodások 
biztonságosabb közlekedésre való felkészítésének elősegítése: az óvodák, 
óvodapedagógusok közlekedésbiztonsági szakmai támogatása, a közle-
kedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztése a korcsoport 
sajátosságait figyelembe véve. 

Intézményünk a „Ho-
gyan hasznosítanék 
egy KRESZ pályát” 
c. ötletpályázaton is 
részt vett, amelynek 
keretében „Nyitott 
világ – Családbarát 
Kresz park Nagyková- 
csiban” címmel adtuk 
be pályázatunkat. 
Az értékes tárgynye- 
remény reményé-
ben igyekeztünk leg- 
jobb ötleteinket 
összegyűjteni és egy 
olyan közlekedési 

projektet kidol-
gozni, mely nem 
egyetlen nap 
eseményeit rög-
zíti, sokkal inkább 
egy folyamatot 
jelöl, kiemelve az 
élményszerűséget, 
a játékosságot és a 
szülők bevonását/
bevonhatóságát a 
közlekedési neve- 
lésbe.
Reménykedtünk, 
hogy az elnyert  
cím mellé pá-
lyázatunk is sike- 
res legyen. Nem 
hiába! Közel száz beérkezett pályaműből a Nagykovácsi Kispatak Óvo-
da nyerte a fődíjak egyikét, a 200.000 Ft értékű KRESZ parkot. Ennek 
a tárgyi jutalomnak része 10 darab óriás KRESZ tábla, útvonal jelölő 
szalagok, bólyák, mágneses tábla és egy igazi közlekedési lámpa. 
A díjátadóra hat óvodásunk kapott meghívót, akik boldogan vettek  
részt a helyszínen szervezett játékokban és örülhettek a kis kincseket rejtő 
hátizsáknak. 
Szeptemberben már használhatjuk is a nyereményünket és igyekszünk 
mindhárom óvodaépületben közlekedési élményhez és tudáshoz juttatni 
gyermekeinket és a betérő felnőtteket.

PÁLYÁZATOT NYERTÜNK!

„Csipp, csipp kismadár, 
Mosolyog a napsugár”
    (Őri István: Nyári reggel)
A nyári szünet idején a Száva utcai tagóvoda fogadja árnyas udvarával az 
ide érkező gyerekeket. A korán jövőket madárcsicsergés hangja mellett 
kísérik be a szüleik. Az óvoda teraszán terített asztalnál fogyasztják el a 
reggelijüket, majd egész nap élvezik a nyár adta lehetőségeket az óvo-
da udvarán. Az óvó nénik, pedagógiai asszisztensek által felkínált nyári 
tevékenység mellett élvezik a gyerekek a mindennapokat: hajtogatott 
repülők „hasítják” a levegőt, a „horgász tóban” kitartóan pecáznak, dugó 
hajók úsznak a tó vizén. A vizes asztalnál jól esik a hűsítő öntögetés, a 
homokozóban szebbnél szebb homokvárak készülnek. A nagy meleg-

ben a párakapu alatt örömmel szaladgálnak, frissítik magukat gyerekek, 
felnőttek egyaránt. Az önfeledt játékot a délelőtt kínált nyári gyümölcsök 
fogyasztása szakítja meg rövid időre. Mesehallgatás után a besötétített, 
hűs csoportszobában jól esik a délutáni pihenés is, hogy aztán a nagy fa 
alatt elfogyasztott uzsonna után kezdődhessen újra az önfeledt játék.

Nyári ügyelet
Luczátiné Gerő Júlia – Tagintézmény-vezető, Száva utca

KEDVES NAGYKOVÁCSIAK!

Új, Békéscsabáról érkező fiatal óvodapedagógusunknak keresünk 
külön bejáratú lakhatási lehetőséget, maximum 80 ezer forintért. 
Telefon: 26/355-607 (Nagykovácsi Kispatak Óvoda, Kaszáló u. 16-18.)

30/352-7132 (Szabó Orsolya intézményvezető)
e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com


