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Óvodánk 57 éves múltra tekint vissza. Pesterzsébet 

városközponti óvodájaként, két épületben hét 

gyermekcsoportnak ad otthont. Az udvar tágas, védett, gazdag növényvilága biztosítja a jó levegőt, a játszópark felszereltsége szabványnak megfelelő, 
változatos és folyamatosan bővülő. Óvodai 
programunk középpontjában a JÁTÉK – EGÉSZSÉGES 

ÉLETMÓDRA NEVELÉS – A KÜLSŐ VILÁG 

MEGISMERÉSE áll. Pedagógiai programunk 

specialitása a német nemzetiségi nevelés, melyben a gyermekek kétnyelvű környezetben nevelődnek. Német nemzetiségi óvodapedagógusok irányítják a nemzetiségi csoportok nevelőmunkáját. A német nemzetiségi csoportokba vegyes 

életkorú gyermekek járnak, a nemzetiségi nevelésben a nyelv játékos elsajátítása mellett a 

német hagyományok megismerésére, gyermek közelivé tételére, valamint a hagyományok átörökítésére helyezzük a hangsúlyt. A nemzetiségi nevelésben jelentősebb hagyományőrző 

napok az Oktoberfest, a Márton nap, az Advent, ahol a gyermekek versekkel, gyermekjátékokkal köszöntik német nyelven az ünnepet. A német nemzetiségi nevelést erősítik partnerkapcsolataink, az oktatás terén együttműködünk a József Attila Katolikus Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolával és a Német Nemzetiségi Gimnáziummal, valamint 

közös rendezvényeken veszünk részt a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet kerületi 

rendezvényein a gyermekekkel.  
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A német nyelvben tehetséges gyermekek 

részére „Kindergarten Tehetségműhely” lehetőséget teremt a nyelv elmélyítésére. A műhelyt látogató gyerekek minden évben 
képviselik óvodánkat a Német Gyermekdalok 

és Gyermekjátékok Fesztiválján. A „Játékos 

Informatika az óvodában” projekt által 

fokozatosan teremtjük meg a gyermekeket az 

IKT eszközökkel az informatikai 

kompetenciájuk fejlesztése érdekében. Az óvoda Pedagógiai Programja a környezeti nevelést helyezi a középpontba, ennek érdekében az óvoda előkertjét úgy alakítottuk ki, hogy kiskertek, fűszerkert és tanösvény, kerti tó biztosítsa a tudástartalmak megfelelő közvetítését, ahol a 
gyermekek tevékenyen vesznek részt ennek gondozásában. 

Az óvoda „Madárbarát Óvoda, közösen gondoskodunk a madarak etetéséről, valamint a teknősök gondozásában.  A Tagóvodában a „Zöld Kuckó”-ban rendszeresen végezhetnek 

megfigyeléseket és kísérleteket, ami elősegíti a környezeti szemlélet erősítését, a 
tapasztalatszerzést. A KRESZ PARK –ban gyakorolják a gyermekek a szabályos közlekedést. Az 

óvodaink elnyerték a „Biztonságos Óvoda” címet. A három nagyon otthonos, jól felszerelt, családias hangulatú nemzetiségi csoport a székhelyen található.  A mosdók, öltözők korszerűek, 
a gyermekek mozgásfejlesztését tornaszoba biztosítja, melyben a változatos eszközöket a gyógytestnevelő kollegák igényesen választják ki. A tagóvodában kialakított SÓSZOBÁT a 

gyermekek heti rendszerességgel használják egészségfejlesztésük érdekében. Az óvodapedagógusok gyermekszeretők, szakmailag jól felkészültek, a nemzetiségi óvodapedagógusok felsőfokon beszélik a német nyelvet. 
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www.barossovi.hu Tagóvoda vezető: Láng Krisztina Nevelőtestületünk felkészült, munkájuk tudatos, 
gyermekközpontú. Egyéniségükre jellemző a 
szeretet, a türelem, az elfogadás. Szemléletüket az értékek tisztelete, megőrzése határozza meg. A nevelőközösség szakmai elhivatottsága biztosítja, 

hogy a gyermek mindennap pozitív érzelmekkel élje át környezetéhez való viszonyát, derűsen, 
természetesen élje az óvodai együttlétet, mely biztosítja számára az egészséges fejlődés lehetőségét. 
Az óvodai mindennapokban a játékra fordítjuk a legtöbb időt, mert a gyermek leginkább a játéktevékenység folyamatában fejleszthető. A sokszínű tevékenységek biztosítják számukra a tapasztalási lehetőségeket. Az élmények során 

érzelmeket élnek át, megismerkednek egymással, barátokat szereznek, megtanulnak alkalmazkodni, igazi közösségi emberekké nevelődnek. Az óvodában négy magyar csoport kapott otthont. A csoportszobák tágasak, a felszereltségre jellemző, hogy változatos, sokféle fejlesztő eszközt biztosítunk a tevékenységekhez, a felszerelt tornaszoba jól szolgálja a 

gyermekek preventív mozgásfejlesztését. Az egészségnevelés érdekében az óvodában SÓSZOBA 

került kialakításra. Óvodánkban a képességek fejlesztésére, a magyar hagyományőrzésre 

helyezzük a hangsúlyt, ez hatja át a zenei, irodalmi és kézműves tevékenységeinket. A 
környezeti nevelésben is erősítjük a magyar 
hagyományokhoz kapcsolódó jeles, valamint zöld 

napok jelentőségét. Ennek eredményeként 
csatlakoztunk a „Madárbarát Óvodákhoz”. A „Zöld 

Kuckó”-ban rendszeresen végezhetnek 

megfigyeléseket és kísérleteket ami elősegíti a környezeti szemlélet erősítését, a tapasztalatszerzést. 
Az óvoda a tehetséggondozást kiemelt feladatának 

tartja, ennek érdekében létrehozta a 

HÉTSZÍNVIRÁG kiválóan akkreditált 

tehetségpontot. Nagy sikerrel működtetjük tehetségműhelyeinket, ahol a mozgásban és a 
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kézműves tevékenységben ügyes gyermekek tovább fejlődhetnek. Mindkét óvodában az 
önkormányzat térítésmentesen biztosítja a nagycsoportosok részére az úszás- és 

korcsolyaoktatást. Az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjában együttműködik az utazó gyógypedagógusi hálózat szakembereivel. Ebben a nevelő-fejlesztő 
munkában az óvodapedagógusoknak szakképzett pedagógiai asszisztensek nyújtanak segítséget. 

2022/2023 nevelési évben szeretnénk indítani iskola előkészítő nagycsoportot, ahol a 

gyermekek intenzív fejlesztésében részesülnek, mivel ez a csoport nagycsoportos korosztályú gyermekekből szerveződik. Új módszerként bevezetjük a Polgár Judit féle SAKK 

módszert, valamint heti rendszerességgel fakultatív formában ismerkedhetnek játékosan az 

angol nyelvvel. A részképességben fejlesztésre szoruló gyerekek részére heti rendszerességgel 

szervezünk alapozó terapeuta által tartott mozgásfejlesztést. További egyéni fejlesztés 

esetén Alapozó terápiára az óvodában van lehetőség egyéni szervezéssel térítéses formában. A szülői igényeket figyelembe véve, térítéses szolgáltatás keretében szervezzük az Ovi –focit, 

a „Mozdulj, ügyesedj” játékos mozgásfejlesztést. Hitoktatást igény szerint biztosítunk az 

érdeklődők számára. A tagóvoda sajátossága, hogy a gyermekcsoportok azonos életkorú 

csoportokként szerveződnek. Kis- középső és nagycsoport indul szeptembertől. A kiscsoportosok 

felmenő rendszerben az óvodai nevelés tevékenységrendszere mellett fakultatívan heti 

rendszerességgel ismerkednek az angol nyelvvel játékos formában. A kiscsoportot középfokú angol 

nyelvvizsgával rendelkező és angol módszertani végzettséggel rendelkező óvodapedagógus vezeti. 

Az óvoda rendszeresen ad helyet családi programoknak, rendezvényeknek. Szülői igényként 
felmerült a megfelelő fejlettségű, önálló, három évét még nem betöltő gyermekek 

óvodáztatása. Óvodánk a családdal együttműködve üres férőhely esetén lehetőséget ad azon 
gyermekek felvételére, akik a nevelési évet követő év február 28.-ig betöltik a 3. életévüket. A kicsik olyan napirenddel működő csoportba kerülnek, ahol az óvodai nevelés tevékenységeihez 

több időt és a korosztályt figyelembe véve rugalmasabb napirendben szervezik az 

óvodapedagógusok a nevelőunkát.  
A Mini- Kiscsoportba is várjuk azokat a gyerekeket, akik sok- sok játékkal, mesével és mozgásos játékokkal szeretnék már óvodában tovább fejlődni. 
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