
 Az Iciri-piciri Óvoda bemutatása 

 

 

     A városközponttól mintegy 3 kilométerre a Készenléti lakótelep központjában 

helyezkedik el.  

    Az intézmény 1 vegyes életkorú gyermekcsoporttal működik, 2 fő szakképzett 

óvodapedagógussal, a nevelőmunkát 2 dajka segíti. 

    A 25 fős gyermeklétszámhoz 2 terem áll rendelkezésre, ebből az egyik 

tornaszobaként használjuk. Az intézményhez tartozik többfunkciós udvarrész is. 

Van tágas, árnyékos homokozóval, valamint fejlesztő játékokkal felszerelt, illetve 

egy nagyobb, szabad mozgást is kielégítő játékterület. 

    Az óvoda sajátos arculatát nagymértékben meghatározza az a természeti 

környezet, ahol maga az épület elhelyezkedik. A szülők jelentős többsége 

munkanélkülivé vált, alkalmi munkákból él. A családok jelentős része került 

szociálisan hátrányos helyzetbe. Ezen meghatározó sajátosságok 

következményei, hogy: 

- a gyermekek nagy része nem tud közel kerülni az igényesebb kultúra 

forrásaihoz, 

- a családok rendkívül kevés időt tudnak fordítani a közös együttlétre, 

- az óvoda gyakran az egyetlen színtere az élmény és ismeretszerző 

lehetőségeknek. 

A kis létszám miatt óvodánk légköre családias. Mindenki jól ismeri a másikat, a 

felnőttek szeretettel veszik körül valamennyi gyermeket. A mi gyermekeink 

rendkívüli mozgásigényűek, éppen ezért igen gyakran a mindennapos és a vegyes 

csoportos testnevelés foglalkozás is a helyi környezet adta erdei területen, 

tisztáson zajlik. 

 

Óvodai nevelésünk egészét áthatja a hagyományőrzés. 

  

- Igyekszünk az évszakokhoz, ünnepekhez kötődő népszokásokon keresztül 

megvalósítani a környezet megismerését. Bővítettük ezt a kört az erdei óvoda 

táborozásának látogatásával, valamint a családi közös programokkal, 

kirándulásokkal. Környezeti nevelésünk fontos eleme a séta a természetben, 

szabad mozgás a friss levegőn, az ismeretek közvetlen „felfedező” tapasztalás 

útján való megszerzése. Remek lehetőséget nyújt a közeli erdő és a Baglyas 

szőlőhegy, az állatok, növények, kerti munkálatok megismerésére, kipróbálására, 

megtapasztalására. 

- Másik kiemelten fontos terület az anyanyelvi nevelés, ill. a népmesék, népi 

mondókák, a népköltészet megismertetése, azaz a népszokások, a hozzájuk 

kötődő mondókák, rigmusok, dalok, táncok kerülnek előtérbe. 

Zenei nevelésünk gerincét, fő vonalát a népi gyermekjáték dalok, a népdalok 

adják, és e köré építjük a fejlesztés egyéb elemeit. 



- Az óvodai „élet” nevelésében nagy szerepet kap a mozgásos játékok és a 

komplexitás. A mi gyermekeink mozgáskoordinációja, mozgáskultúrája 

megfelelően fejlett, mert rengeteg lehetőség kínálkozik a sokféle mozgás 

begyakorlására: hegy, völgy, kerékpárút, görkorcsolya, gördeszka, játszótér, 

sportpálya, szánkópálya áll a mozogni vágyó gyermekek rendelkezésére. 

 

A csoport programjai: 

 

A jeles napokhoz kötődő ünnepeink, ill. egyéb programjaink. 

Hagyományos ünnepeink: mikulás, karácsony, farsang, húsvét, gyermeknap, 

anyák napja, nagymamák és apák napja, búcsúzó (az iskolába indulóktól 

elköszönünk), születésnapok. 

Természet ünnepei: állatok napja (kirándulás szervezése a veszprémi állatkertbe, 

vagy állatsimogatóba), víz világnapja, Föld napja, madarak és fák napja. 

Kulturális programjaink: bábszínházi előadások megtekintése. 

Egyéb programok: diószüret (Baglyasban), makkszedés, látogatás a közeli 

kertekbe, erdőszélre, látogatás a kenyérgyárba, kirándulás Tésre, látogatás a 

vasútállomásra, erdei ovi, szülős kirándulás. 

 

Miért érdemes ide íratni a gyermekeket? Az Iciri-piciri Óvodának a városi 

óvodákkal szembeni előnye a „zöld” óvoda: az erdő, környezet adta övezet,  

amelyet a természet ünnepein keresztül a hagyományos és egyéb programokat 

érintve a mozgás, mozgások játékok, a néphagyományok ápolása valamennyi 

területhez kapcsolódóan kiemelten szerepet kap a gyermekek értelmi-érzelmi 

fejlődésében, fejlesztésében. 
 


