BEMUTATKOZIK A KISVAKOND ÓVODA
Óvodánk Pest megye észak-keleti részén, a Cserhát hegység nyúlványain, érintetlen
természeti környezetben elhelyezkedő Váckisújfalu községben található. Az ovi egy
csoporttal működik, a csoport vegyes korosztályú, így a gyermekek a mindennapi
életüket úgy élik, mint egy nagy család részesei. A csoportszobánk tágas, világos,
barátságos; gyermeköltöző, mosdóhelyiség és ebédlő tartozik hozzá. A gyermekek
megfelelő fizikai fejlődésének biztosítására külön tornaterem szolgál.
Az alacsony csoportlétszám okán a kicsik beszoktatása, a szokások elsajátítása is
gyorsabban és gördülékenyebben zajlik, mint nagyobb létszámú, több csoportos
intézményekben. A „nagyok” korán empatikusabbá válnak, megtanulják, hogy a
segítésnyújtás örömöt jelent.
Óvodai programunk a tevékenységközpontú óvodai nevelésre épül, emellett még
saját, speciális elképzeléseinket, gondolatainkat is összefoglalja.
A játék varázsában olyan tapasztalatokhoz juttatjuk a gyerekeket, amelyek
birtokában könnyebben eligazodhatnak a világban. Nevelőmunkánkban fontos
szerep jut a meséknek, verseknek és ennek keretében minden héten „könyvtári
órán” veszünk részt a velünk egy épületben levő könyvtárban. Kihasználva a
község természeti elhelyezkedését, rendszeresen és sokat tartózkodunk a
szabadban, kirándulunk a gyerekekkel a horgásztóhoz, a Dolinkába vagy
ellátogatunk Kéri pusztára állatsimogatásra és az éppen aktuális mezőgazdasági
munkák megismerése céljából. De van idő, lehetőség és pénz pl. az úszás-oktatásra
vagy a fővárosi bábszínház és állatkert látogatására is.
Országunk jeles napjainak, hagyományainak megünneplése fontos részét képezik
óvodánk mindennapjainak, a rendezvények a szülőkkel közösen, családias
hangulatban zajlanak. Nevelőmunkánk során figyelembe vesszük a gyermekek
egyéni életkori sajátosságait, eltérő fejlődési ütemüket. A közösség keretein belül
fejlesztünk, differenciálunk, szocializálunk.
Az önkormányzat kiemelkedően fontos feladatának tekinti az óvoda fenntartását,
folyamatos korszerűsítését, annak érdekében, hogy a gyermekek a lehető legjobb
körülmények között fejlődhessenek. Ennek látható jele, hogy az elmúlt években az
épületben megvalósult a teljeskörű műszaki felújítás – az uniós előírásoknak
megfelelő - játszótérrel gazdagodtunk illetve most került átadásra a vadonatúj,
felszerelt konyhánk és étkezőnk. Támogatva a gyermeket nevelő családokat, az
önkormányzat az idei évtől – egyedülálló módon – ingyenessé tette óvodásaink
számára az étkezést.
Közös célunk, hogy gyermekeink semmiben se szenvedjenek hátrányt a nagyobb
településeken, városokban élő társaikhoz képest, ugyanakkor erősítsük kötődésüket
szülőfalujukhoz, lakóhelyükhöz.

