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CSOPORTBA JÁRÓ GYEREKEK ÉLETKORI JELLEMZŐI 

Nagycsoportos: 6 fő (5 fiú, 1 lány) 

Középső csoportos: 9 fő (4 fiú, 5 lány) 

Felvehető gyerekek száma várhatóan: 10-15 fő 

 

A mi óvodánk egy hat csoportos új építésű Óvoda, amelyre modern felszereltség 

jellemző.  

A gyermekek tágas óvodaépületben, csoportokban és az udvaron sokrétű 

tevékenységet folytathatnak. A Vackor csoportra jellemző a nyugodt, barátságos, 

szeretetteljes légkör. Figyelünk a rendre, a szokások következetes alakítására és 

arra, hogy mindenki barátokra találjon. Mosollyal és öleléssel nevelünk. 

Tyúkanyóként terelgetjük a kicsiket és a nagyokat békés Vackor kuckónkban. 

Óvodásaink számára fontos, hogy mozgásigényüket kielégítsük, erre nyújt 

lehetőséget a gyönyörű természeti környezet, amiben Nagykovácsi is 

elhelyezkedik; így számtalan lehetőséget ad a rövidebb, hosszabb sétákra, 

túrázásra; ezzel is serkentve az őket körbevevő közvetlen környezet, természet, 

Földünk megismerését. 

A bizalmas biztonságot nyújtó környezet feltételeinek megteremtése kiemelt 

fontosságú a gyermekek fejlődésében, ebben játszik nagy szerepet a napirend. A 

szeretetteljes légkör cselekedeteikről való pozitív visszajelzés elengedhetetlen 

fontosságú fejlődésükhöz. Vegyes csoport lévén játékaink során is, a nagyok sok 

odafigyeléssel segítik a kisebbeket eligazodni a nagyvilágban. A gyermekek 

életkori sajátosságai eltérőek ennek megfelelően tervezzük a különböző játékba 

integrált tevékenységeket. Játékosan tanulunk, a gyermekeink életében kiemelt 

szerepet kap a szabad játék.  

„Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt” 

(Platón).  

Kreatív műhelyünk állandóan nyitva áll a gyerekek előtt. A nagyjainkra már komoly 



feladatok is várnak. A Vackor csoportból mindig messze száll a vidám ének és 

furulyaszó. Zenei világunk színes, változatos, gazdag eszköztára alkotásra 

ösztönöz. A csoport életében fontos szerepet kap a zene, népzene, 

néphagyományok és a jeles napok. A zenei neveléssel nem csak a zene szeretetét 

érezheti át a gyermek:  

„Az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, 

testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmassá tesz figyelemre-

fegyelemre szoktat... kifejleszti csírájában minden emberben meglévő 

zeneérzéket, ezzel megadja a műveltség alapját, amivel szebbé, gazdagabbá teszi 

az egész életét.” 

/Kodály Zoltán: Visszatekintés I. 1964/ 


