
KASZÁLÓ UTCA 

LEVENDULA csoport 
(vegyes csoport) 

HORVÁTH-MESZES BETTINA 

Óvodapedagógus 

VAD ANIKÓ 

Pedagógiai asszisztens 

BARKA RENÁTA 

Dajka 

CSOPORTBA JÁRÓ GYEREKEK ÉLETKORI JELLEMZŐI 

Nagycsoportos: 9 fő (6 fiú 3 lány) 

Középső csoportos: 10 fő (7 fiú, 3 lány) 

Felvehető gyerekek száma várhatóan: 6-11 fő 

„Amit hallok – elfelejtem; amit látok – megismerem; amit csinálok- megtanulom.” 

Ez az ősi bölcsesség szövi át mindennapjainkat. Közvetlen kolléganőimmel lassan 

ötödik éve dolgozunk együtt és hisszük, hogy az élménypedagógia maradandó 

ismeretekkel és valódi tapasztalatokkal veszi körbe a gyermekeket. Rengeteg 

programot szervezünk az óvoda falain belül és az óvodán kívül is. Legfontosabb 

faladataink közé tartozik, hogy elnyerjük a gyermekek bizalmát, erősítsük 

öntudatukat, elismerjük erőfeszítéseiket, egymás előtt és szüleik előtt is! A 

dicséretnél és sikerélménynél talán nem is létezik nagyobb motiváló erő. Továbbá 

elfogadjuk a gyermekeket olyannak amilyenek, igyekszünk felfedezni erősségeiket 

és azokra építve apró lépesekkel tervezzük a képességek fejlesztését. Erre a 

legalkalmasabb idő mindig a saját ötleteik alapján szerveződő tevékenységek, 

előadások, bemutatók, amikor mi felnőttek csak segítőként és figyelőként vagyunk 

jelen életükben, ők pedig tudják, hogy karnyújtásnyira vagyunk tőlük, ha szükségük 

van ránk.  Párhuzamosan szervezzük a tevékenységeket, a vizuális eszközök 

bármikor elérhetők a gyerekek számára, vághatnak festhetnek, ragaszthatnak, 

agyagozhatnak alkothatnak kedvük szerint, ezzel elősegítve önkifejezésük vizuális 

megnyilvánulásait.  Hiszünk a szabad játék, a szabad zenélés és a szabad alkotás 

erejében!  

„A szabad cselekvés mindig magasabb rendű, mint a kötelességből végzett.” 

(Rudolf Steiner) 

A pozitív megerősítés motiváló ereje már csak a játékosság erejével ér fel. A 

játék a Levendulások számára a legalapvetőbb és legfontosabb tevékenység. 

Szeretünk játszani, mindig és mindenhol. A szabad játék mellett megragadva 



minden játékra kínálkozó alkalmat pl. séta közben, az ebédre várva, buszon utazva, 

de még a szülői értekezleteken is. Beszélgető-köreinkben rengeteg drámajátékot 

játszunk, melyek játékosan fejlesztik, többek között a szociális készségeket. Már 

a legkisebbek is tudják, hogy az egymásra figyelés igazi ajándék! A bemutatni 

vágyott alkotásokkal kapcsolatban az egyetlen kritérium, hogy saját készítésű 

legyen. A meselevelek varázslatossága része a mindennapjainknak, a Levendula 

tündérek egy nyári vihar után beköltöztek hozzánk a Levendula csoportba. Ha levél 

érkezik a Levendula Tündérektől vagy Meserét Manóitól az erdei postaládánkba, 

egész nap várjuk a pillanatot, hogy a körben fény derüljön tartalmára. Szívesen 

fogadtuk őket, ezt meghálálva cserébe időről időre híreket, feladatokat és 

ajándékokat kapunk tőlük…melyeket mindig nagy izgalommal várunk! 


