
Pillangó csoport 

 

Szeretettel köszönti Önöket a pillangó csoport két óvónénije 

Márti és Melinda néni 

dajkanéninkkel Bogi nénivel együtt! 
 

 

 

Szakmailag jól felkészült, egymást segítő és támogató, korrekt és emberséges csapatot alkotunk 

a gyermekcentrikusság, a gyermek igényeit és szükségleteit előtérbe helyező magatartás 

alapvető attitűdünk. 

A pillangó csoport vegyes összetételű csoport, melynek eredményeképpen azt tapasztaljuk, 

hogy szociálisan sokkal érettebbek óvodásaink, megtanulnak egymásra odafigyelni, a nagyok 

vigyázni, óvni a kisebbeket, a kisebbek felnézni a nagyobbakra.  

Alapvető célunk, hogy a gyermekek érezzék a pillangó csoportba jól magukat, szeressenek 

óvodába jönni, örömmel érkezzenek reggel a társaikhoz, vidáman, jó hangulatban, 

élményekben gazdagon teljenek mindennapjaik. 

Minden gyermeket különleges személyiségnek tartunk. Tiszteljük, értékeljük, kihangsúlyozzuk 

egyéniségét, érdeklődéséhez kapcsolódóan próbálunk közel kerülni hozzá a közösen végzet 

tevékenységek alkalmával. Fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód alkalmazását, amely során 

minden kisgyermek saját egyéni készségei és képességei szerint fejlődhet. 

Igyekszünk mindennapi szinten élményhez juttatni őket, fantáziájukat, kreativitásukat 

fejleszteni, figyelmüket felkelteni és ráirányítani környezetük apró szépségeire. 

Nevelési céljainkat, feladatainkat mindig az adott csoport, valamint a gyermekek 

személyiségfejlődésének, egyéni fejlettségi szintjének ismeretében határozzuk meg. 

Igyekszünk nyugodt, szeretetteljes, barátságos, türelmes légkört kialakítani, 

mellyel érzelmi biztonságot teremtünk a gyermekeknek, hogy bátran, 

bizalommal forduljanak hozzánk kérdéseikkel, érezzék, hogy számíthatnak 

ránk. 

A gyermekek egészséges fejlődésének elengedhetetlen feltétele a szokás-, 

szabályrendszer kialakítása és betartatása. Olyan 

szokásokat, szabályokat alakítottunk ki, melyben a kis 

pillangók biztonságban érezhetik magukat, életkoruknak, 

fejlettségüknek megfelelő és betartható.  

Fontosnak tartjuk az esztétikus környezetet, ezért 

csoportszobánk felszereltsége a korosztály igényeinek 

megfelelő, tágas, barátságos környezet várja nap, mint 

nap a gyerekeket! Jellemző ránk a jókedv, vidámság! 

Szeretünk sokat énekelni, verselni, mesélni, barkácsolni 

és főleg nagyon gyakran „kiröppenni” a szabadba, hiszen 

a jó levegőn való játék lételemünk!  

Célunk az óvodában eltöltött időt pozitív élményekkel és érzelmekkel 

megtölteni. 

                     

                       Ezek elvek tükrében kívánunk olyan gyermekeket nevelni, akik másokat 

elfogadó, magabiztos, önálló, gazdag érzelemvilággal rendelkező személyiségek, akik 

rendelkeznek az életkoruknak megfelelő magatartásformákkal, képességekkel és 

készségekkel. 

 

 


