
               Gyermeknevelésünk mottója: 

                                                              „Tündér öltöztessen  

                                                                Angyal simogasson 

                                                        Liliom öleljen 

                                                                    Csillag csókolgasson” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEMUTATKOZIK  

A 

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA 
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                                             Cím: Kaposvár, Petőfi u. 20. 

                                             Tel:82-512-759  

                                             Óvodavezető: Tavali Gabriella  

                                             Tel: 82-512-760 
 

Alapítványunk: „EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT” 
ALAPÍTVÁNY 

 

10103214-45585325-00000009 

KEDVES SZÜLŐK, ANYUKÁK, APUKÁK! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy 

megtiszteltek bennünket bizalmukkal és érdeklődnek óvodánk iránt. 

Tudjuk, nem könnyű eldönteni melyik óvoda hívó 

szavának engedjenek. Minden szülő vágya, hogy 

gyermekét biztonság, szeretet, törődés vegye 

körül, biztosítottak legyenek az optimális 

fejlesztés feltételei. 

Tájékoztatónkkal szeretnénk segíteni 

döntésükben, valamint képet adni az óvodában 

folyó nevelő munkánkról. 

 

Óvodánk1974-ben nyitotta meg kapuit. A város egyik legnagyobb 

lakótelepi óvodája vagyunk. Nyolc gyermekcsoportban közel 200 

gyermeket nevelünk. 

A többszínteres tevékenységek 

megvalósulását segítik a csoportszobákban 

kialakított galériák, a két szomszédos csoport 

előtti kis tornaszobák, jól felszerelt nagyméretű 

tükrös tornaszoba, valamint a higiénikus mosdó 

és öltöző helyiségek. 

Tágas, füves, fás 

környezetbarát 

játékokkal, közlekedési - 

és ovifoci pályával 

rendelkező udvarunkon lehetőség van a 

különböző tevékenységek változatos 

kipróbálására, nyáron vízzel való ismerkedésre, 

játékra. 

A gyermekek étkeztetése életkoruknak megfelelő, 

korszerű, vitaminokban gazdag. 
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Óvodánkban a gyermekek vegyes életkorú 

csoportokban nevelkednek, ahol lehetőség van a 

barátok, testvérek együtt nevelésére.  

Folyamatos napirendünk figyelembe veszi 

gyermekek egyéni bioritmusát, tempóját, 

szükségleteik kielégítését. 

A tanulási folyamat a gyermekek játékára, 

mozgására épül, szorosan kapcsolódik a külső világ 

tevékeny megismeréséhez. 

PROGRAMUNK ALAPELVE: 

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben 

gazdag, bizalmon alapuló óvodai élet 

megteremtése, melyben minden gyermek saját 

képességei szerint nevelhető, fejleszthető, az 

egészséges életmód megalapozásával, rendszeres 

mozgással. 

 

MOZGÁSFEJLESZTŐ PROGRAMUNK 

CÉLJA: 

„MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT!” 

A gyermekek sokoldalú, harmonikus 

személyiségének fejlesztése: 

Rendszeres mozgással, egészséges életmód 

megalapozásával, tartási rendellenességek, 

mozgásszervi elváltozások megelőzésével, javításával az életkornak 

legmegfelelőbb testi, szociális és értelmi érettség kialakításával.  

MOZGÁSFEJLESZTŐ PROGRAMUNK: 

Prevenciós program (megelőző): Tartási rendellenességek, 

mozgásszervi elváltozásokat megelőző program 

Korrekciós program (javító): A meglévő mozgásszervi 

elváltozásokat javító, korrigáló program. 

 

 

 

 

 

MOZGÁSFEJLESZTŐ PROGRAMUNK EREDMÉNYES ÉS 

SIKERES MEGVALÓSULÁSÁNAK GARANCIÁI: 

☺ Óvodánk nyitottsága 

☺ Gyermekeink szívesen járnak óvodánkba, jól érzik magukat, 

életkoruknak, egyéni adottságaiknak megfelelően, egészségesen 

fejlődnek. 

☺ A nevelési folyamatot megrendelő, támogató partneri, szülői 

elégedettség, szülőkkel való hatékony együttműködés, kapcsolatok 

széleskörű működtetése. 

☺ Gyermekeink mozgásszervi betegségtől mentesen, testileg, 

lelkileg és szociálisan éretten lépnek az iskolába és tanulmányaikat 

sikeresen, kudarc nélkül kezdik meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket a 
KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁBAN 

Óvónénik, dajka nénik, és az óvoda vezetője 

Tavali Gabriella 


