
1. A Lurkó kuckó Központi Óvoda bemutatása 

 

 

Óvodánk, a Lurkó kuckó Központi Óvoda 1981 májusában nyitotta meg 

kapuit a gyermekek és szüleik előtt, az új óvoda a több évtizede működő régi 

óvoda helyére épült. 

Elhelyezkedését tekintve óvodánk a város szívében van, így mindenhonnan 

jól megközelíthető, elérhető. Ugyanez fordítva is igaz, a közelség nekünk is 

előnyös, mert a város adta lehetőségeket – akár a rendezvényeket, programokat, 

sétákat tekintve, kihasználhatjuk annak érdekében, hogy gyermekeinket minél 

több, színes élményhez juttathassuk. 

Intézményünk emeletes tömbházak között fekszik, sajnos meglehetősen 

kevés a zöld terület, ezért szakmai törekvéseink között kiemelt feladatunknak 

tekintjük a környezettudatos magatartásra, egészséges életmódra való nevelést. 

Óvodánk jelenleg 5 csoportjában 122 kisgyermek befogadására alkalmas, 

óvodapedagógusaink és dajkáink mindegyike szakképzett.  

  A nevelő munka 1992. óta vegyes életkorú csoportokban zajlik, 

amelyekben a gyakorlat során nagyon sok tapasztalatot szereztünk, de a hatékony 

gyermek megismerési technikák fejlesztését, a differenciálást, tehetséggondozást, 

a hátrányok kompenzálását ma is fontosnak tartjuk. A továbbképzések tervezése, 

az önképzés során is az előbbi szempontokat tartjuk szem előtt, hogy- amíg 

kompetenciánk engedi,- mi magunk is képesek legyünk a maximális segítséget 

megadni gyermekeinknek és a szülőknek.  

Óvónőink többsége rendelkezik valamilyen kiegészítő szakkal, így van 

közöttünk általános fejlesztő pedagógus, környezeti nevelő, van, aki a 

drámapedagógia, a művészeti ágak (mese, tánc, népi kismesterségek), vagy akár 

a gyermekvédelem területén végzett továbbképzést, melyet hatékonyan 

alkalmazhatunk a még eredményesebb szakmai munka érdekében.  

Szükség esetén külső segítség igénybevételére is van lehetőség, a Nevelési 

Tanácsadó szakemberei által helyben biztosítjuk a logopédiai foglalkozást az arra 

rászoruló gyermekeknek. 

 Igény esetén a gyermekek hittan foglalkozáson is részt vehetnek, 

megszervezzük az úszás, angol, néptánc, futballoktatást. Több évre visszanyúló 

hagyománya van az erdei óvodának, ezzel is elősegítve a gyermekek és a 

természet közötti kapcsolat elmélyítését, a környezettudatos magatartás 

kialakulását.   

A módszertani képzésre mindig nagy gondot fordítottunk, pedagógusaink 

nyitottak a megújulásra, innovációra. Ennek szellemében csatlakoztunk 2009- 



 

ben a kompetencia alapú nevelési program bevezetéséhez. Célunk, hogy a 

gyermeki egyéniség a sokoldalú tevékenységeken, tevékenykedtetésen keresztül 

kiteljesedjék, ezt játékos ismeretszerzéssel, közvetlen tapasztalásra épülő 

módszerekkel, sok mozgással, drámajátékkal segítjük, megalapozva, 

hangsúlyosabbá téve az élethosszig tartó tanulás képességét, annak fontosságát. 

 
„- Szükség van bizonyos szertartásokra is.  

  - Mi az, hogy szertartás? – kérdezte a kis herceg.  

2. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik, 

 az egyik óra különböző a másiktól.” 

                                                               /Antoine de Saint-Exupéry/ 

 

Hagyományaink, ünnepeink erősítik az óvodai nevelés céljainak elérését, 

illeszkednek óvodánk arculatához, megszépítik a hétköznapokat.  

  

Hagyományos ünnepeink: Mikulás, Karácsony, Gyermeknap, melyeket 

óvodai szinten közösen, Farsang, Nőnap, Húsvét, Anyák 

napja, Nagyok búcsúzója-évzáró, szülinapok, természeti 

ünnepeink (állatok világnapja, víz világnapja, Föld 

napja, Madarak, fák napja) csoporton belül ünnepelünk 

meg. 

2001-től, mióta 

óvodánk a „Lurkó kuckó” nevet viseli, minden évben 

megrendezzük a „Lurkó kuckó” napokat, melyet 

igyekszünk úgy 

megtölteni 

programokkal, hogy 

azokban kicsi és nagy, felnőtt és gyermek 

egyaránt megtalálhassa a közösen eltöltött idő 

örömét, kellemes 

élményekkel, szép emlékekkel gazdagodjon. 

 

 



Minden évben Nőnapkor, Anyák napján, 

Karácsonykor műsorral, ajándékkal 

köszöntjük fel az Idősek Otthonának lakóit, de 

ugyan így hosszú évek szép hagyomány az 

„Élő képeslap” – karácsonyi műsorral 

kedveskedünk a város Képviselőtestületének. 

A nemzeti ünnepeket nem szervezzük 

külön, tekintettel az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságaira, ugyanakkor 

fontosnak tartjuk a hazafiasságra, lokálpatriotizmusra való nevelést. Ezen 

alkalmakkor gondot fordítunk a csoportszoba ünnepi díszítésére, figyelemmel 

kísérjük az ünnepre készülő város változásait. 

Lehetőséget adunk a szülőknek a közös 

kirándulásokkal, játszó délutánokkal arra, 

hogy jobban megismerhessék egymást, 

minket, mélyebben betekinthessenek az 

óvodai életbe. 

Szorgalmazzuk a fogadóórákon, szülői 

értekezleteken, közös programokon való 

minél 

szélesebb körű részvételt, a közös cél elérése 

érdekében szükség van a hatékony 

együttműködésre, hiszen mindennek 

középpontjában a GYERMEK áll.  

Szülőnek, pedagógusnak együtt kell 

dolgoznia azon, hogy ha gyermekeink 

egykor 

visszagondolnak óvodás éveikre azt mondhassák, hogy igazi 

„kuckójuk” volt ez az óvoda, ahol boldog „lurkókként” 

élhették át a mindennapi csodákat- a mi 

közreműködésünkkel. 

 

 
 

 

 

 

 


