Csibe csoport bemutatkozása
Csoportunkba jelenleg 22 kisgyermek jár, 14 lány és 8 fiú. A csoportunk vegyes
csoport, minden korosztály képviselteti magát a 3 évestől a 7 évesig. Úgy
tapasztaljuk, hogy ez a vegyes életkorú csoportösszetétel megkönnyíti az új
gyermekeknek az óvodai életbe való beszokását, beilleszkedést. A nagyobbak
szívesen segítenek a kicsiknek, közben nő a felelősségérzetük és az empátiájuk,
a kicsik pedig gyorsan elsajátítják a szokásokat a nagyoktól. Ez a működési mód
nagyban segíti a csoport mindennapi életét is. Olyanok vagyunk, mint egy jó
család.
A csoport óvodapedagógusai Kocsis Adrien és Trajtlerné Erdélyi Csilla, a
munkájukat pedig Fosztó Tündi Ilona dajkaként segíti. A bibliaismeretet
Bagyánszki Györgyi tartja gyermekeinknek.
Fontosnak tartjuk a családias, szeretetteljes, biztonságot nyújtó, derűs légkör
megteremtését a csoportunkban. Szeretnénk a gyermekeinkben a legfőbb
keresztény érték, a szeretet magvát elültetni. Nagy hangsúlyt fektetünk
gyermekeink személyiségének kibontakoztatására, az egyéni képességeik
fejlesztésére. Igyekszünk önbizalmukat növelni, szociális képességeiket
fejleszteni.
A nap egészét áthatja a játék. A játék során szívesen legóznak, építenek,
babakonyháznak, szerepjátékoznak a gyerekek. A kirakózás nagy élvezettel,
versenyszerűen is megy a csoportban. Egyre népszerűbbek a társasjátékok, a
különféle szabályjátékok, kártyajátékok. A hétfői bibliaismereti foglalkozáson a
csoport tagjai örömmel és aktívan vesznek részt. Naponta mód nyílik a
kézműveskedés, az ábrázolás, a barkácsolás gyakorlására is. Ilyenkor nagyon
szép alkotások születnek. A nap folyamán különféle helyzetekben felcsendül a
az ének, a hangszeres játék. Mind a gyermekek, mind az óvodapedagógusok
nagyon szeretnek énekelni, szeretik a zenét. Örömmel várják gyermekeink az
úgynevezett mozgásos napot is, amikor a tornaszobában közösen mozoghatnak.
Szeretik magukat megméretni a különböző mozgásos versenyjátékokban. A

mese igazi varázslat a csoportunkban, nap, mint nap izgatottan várják, hogy
elrepüljünk „Meseországba” vagy „Meseország színházába”. Áhítattal hallgatják
a mesét és maguk is szívesen játsszák el vagy bábozzák el a történeteket. A
délutáni alváshoz készülődve egy-egy gyermek mesélni is szokott az óvónő
meséje előtt a társainak. Szívesen nézegetnek gyermekeink mesekönyveket,
tudományos könyveket. Amennyiben az időjárás engedi, minden nap kimegyünk
az udvarra. Barátságos, jól felszerelt udvarrészünk van hatalmas fák árnyékában.
Szeretünk sokat a szabadban tartózkodni. Gyakran elmegyünk sétálni is óvodánk
környékére, időnként messzebbre is. Lehetőséget teremtünk nekik, hogy a
tevékenységek közben megismerjék, megtapasztalják környezetüket. Célunk,
hogy a gyermekek tapasztalás útján ismerjék meg a körülöttük lévő világot, saját
maguk találják meg a megoldásokat és vonják le a következtetéseket a világról.
Nagy örömmel veszünk részt óvodán kívüli eseményeken is.
Büszkék vagyunk arra, hogy csoportunk elfogadó, igazi kis közösség.
Szeretettel várunk, szívesen látunk minden kisgyermekeket csoportunkba!

